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NYIRŐ LAJOS * 

NEMZETI IRODALOM — VILÁGIRODALOM 

Az irodalom a művészeteknek az az ága, amely — nemzetközi, egyetemes érvényessége 
mellett — viszonylag legszorosabban kötődik a nemzeti talajhoz. Az irodalomtudomány külön 
foglalkozik a francia, a német vagy a magyar nemzeti irodalommal, de ugyanakkor a nemzeti 
irodalom kifejezés mellett létezik a világirodalom fogalma is. Ezzel szemben nincsen magyar 
és világmatematika, angol és világbiológia. Más művészeti ágakban ugyan beszélünk például 
magyar festészetről, orosz szobrászatról, német zenéről vagy olasz filmről, de hiába keres
nénk a viTagirodalom kifejezéssel analóg világ szót e művészetekkel kapcsolatban. Nincsen 
vz'/ügfestészet, v/tágzene, vr'/agszobrászat; ezeknek a művészeteknek a kutatói és történészei 
elkerülik ezt a meghatározást, mert ezeknek a művészeteknek az életében a nemzeti jelleg, 
valamint az egyetemes, nemzetközi összefüggések dialektikája más módon érvényesül, mint 
az irodalom fejlődésében. A zene, akárcsak a festészet, szintén a nemzeti kultúrából fakadó 
igényekből és feladatokból születik — s ennélfogva természetszerűleg viseli magán a nemzeti 
sajátosságok jegyeit —, megjelenítő eszközei meghatározott voltánál fogva e művészetek 
alkotásai mégis a világ minden táján „érthetőek", vagyis „egyetemesek", azaz a maguk 
„nyelvével" (a dallammal, a színnel, a közvetlenül szemlélhető idommal) áthághatják a 
gyökereiket tápláló talaj nemzeti határait. Bartók zenéje például a magyar társadalom harcai
ból, kulturális, művészi igényeiből, feladataiból sarjadt, ennek ellenére minden közvetítés 
nélkül nyomban szerencsét próbálhatott a világ más nyelvű népeinél is. Természetesen az 
egyetemesség nem tévesztendő össze az értékrenddel. Míg a múlt nagy hagyományainak 
az értékelésében csaknem teljes az egyetértés, a közelmúlt és az adott kor művészeti termésé
nek értékelése nagy eltéréseket vagy éppen szöges ellentéteket vet a felszínre. Például egyes 
nyugati országokban az absztrakt festészetet akadémikus művészetté avatták, míg a szovjet 
művészet mind ez ideig merőben tagadta ezt az irányzatot. A nyugati irodalmakban nagy 
szerepet játszik a freudi tudatalattinak a kultusza, míg a szocialista országok irodalmi élete 
élesen elítéli ezt. 

Hangsúlyoznunk kell. hogy a zene, a festészet stb. formai „egyetemessége" egyáltalán 
nem zárja ki e művészetek nemzeti fejlődését. Az viszont tény, hogy míg a zeneszerző és 
a festő alkotása a világ minden táján nyomban „érthető", ahhoz, hogy egy-egy író alkotása 
elnyerje megérdemelt helyét a világirodalomban, szükséges feltétel a megfelelő fordítás, átülte
tés. Vörösmarty, Arany János költészete nyilvánvalóan nem azért nem vált ismertté más né
peknél, mert abban akadályozta volna sajátos magyarsága. Ennek oka sokkal inkább abban 
rejlik, hogy nem akadt megfelelő művészi tolmácsuk. De vajon-nem áll-e ugyanez még inkább 
Ady vagy József Attila költészetére? (József Attila verseinek csak a közelmúltban akadt 
orosz, francia, olasz stb. fordítója.) Téves azonban az a hiedelem, hogy az irodalom 
viszonylagos röghözkötöttsége csak nyelvi anyagával magyarázható. A nyelven kívül az is 
nagy szerepet játszik többek között, hogy az irodalmi mű a zenénél, festészetnél stb. közvetleneb
bül, nyersebben közli ideológiai, társadalmi és szükségképp sajátszerű nemzeti mondanivalóját. 
Ezt az alapvető jelenséget próbálják homályba borítani azok az irodalomtörténészek, akik az 
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egységes világirodalmat tartva szem előtt, nem veszik észre az egyes nemzeti irodalmak 
speciális kérdéseit. Például René Wellek Theory of literature c. könyvében Van Tieghemmel 
vitázva azt javasolja, hogy ne beszéljünk általános irodalomról, illetve világirodalomról, hanem 
— minthogy a nyugati irodalmak úgyis szoros egységet alkotnak — a jelenséget nevezzük 
egyszerűen irodalomnak.1 Ezt a megoldást, bármily csábítónak tetszik, nem fogadhatjuk el, 
mert akarva-akaratlanul elmossa a nemzeti irodalmak között még valóban meglevő különb
ségeket s már a jelenben elvonja az írókat a nemzetük, népük, társadalmuk előtt álló fontos 
kérdések megoldásától. Amikor azonban a nemzeti irodalom bizonyos zártságáról beszélünk, 
nem tévesztjük szem elől, hogy az irodalom, annak ellenére, hogy nemzetenként tagolódik és 
éles különbségeket, ellentéteket is magába foglal, — végső soron egy oszthatatlan egységet 
alkot, akárcsak a festészet vagy a zene. A szovjet kutatók egy csoportja is így foglalt állást 
1957-ben az összehasonlító irodalomtörténeti kutatásokkal kapcsolatban, a világ egységére 
vonatkozó marxista alaptételből kiindulva.2 Mi sem tagadjuk tehát a nemzetek irodalmának 
az egységét, csakhogy ebben az egységben az egyes nemzeti irodalmak vonzását és taszítását 
egyaránt figyelembe vesszük.3 

A polgári nemzetek létrejötte előtt az irodalom természetesen nem tagolódott ilyen 
élesen az egyes társadalmak szerint, noha az irodalom a fejlődés korai szakaszában is mindig 
szolgálta a saját társadalmi vagy állami közösségét.4 Mégis helyénvaló hangsúlyoznunk, hogy 
ennek az irodalomnak, a későbbi korokhoz mérten, egyetemesebb volt a fejlődése. Az egyes 
irodalmak nemzeti jellegének, nemzeti kereteinek egyes vonásai már a reneszánsz idején fel
derengenek, de végleges körvonalaik csak a romantika felléptével rajzolódnak ki. Az antik görög, 
majd a római, a középkori, a reneszánsz, a barokk s végül a klasszicizmus irodalma is még 
úgyszólván „kozmopolita", azaz haladása még általános és egyetemes. Az egyes népek írói 
előítéletektől mentesen, gátlások nélkül követték más népek irodalmának példáját, ered
ményeit, sőt olykor azok jogos folytatóiként léptek fel. De ez a folyamat — a más irodalmak 
eredményeinek elsajátítása — akkor sem volt esetleges, véletlenszerű. A reneszánsz írójának 
nem voltak kétségei afelől, hogy nyugodtan meríthet alakot, képet, ábrázolási módot más 
nemzetek irodalmának kincsestárából, ha ezzel közelebb jutott saját mondanivalójának hatásos 
és művészi kifejezéséhez. A „külföldi" irodalmakból kölcsönzött minták felszívódtak, hozzá
idomultak, asszimilálódtak a nemzeti irodalom fejlődéséhez. Persze az ilyen jellegű kölcsönzés 
nem jelenti azt, mintha ebben a korban hiányzott volna az eredetiség, bár ez akkor még nem 
volt cél, s nem fonódott össze a nemzeti jelleg követelményeivel. A viszonylag „gátlástalan" 
utánzás, illetve az, hogy egyes írók nem feszélyezték magukat, ha más nemzeti irodalmakra 
kellett támaszkodniok, nem vezetett holmi szürke uniformizálásra. A reneszánsz kori irodalem 
egyetlen szoros egységet képez, de kétségtelen, hogy az egyezések mellett számottevő eltérése-

1 VAN TIEGHEM: La littérature comparée c. könyvében megkülönböztet Összehasonlító 
irodalomtörténetet, amely egyes írók, egyes nemzeti irodalmak közötti kapcsolatokat, hatá
sokat stb. elemez és littérature générale-t (általános irodalmat), amely több nemzet irodal
mában elterjedt áramlatokat, irányzatokat stb. vizsgál. Welleknek igaza van, amikor e két 
szétbonthatatlan feladat merev különválasztását bírálja, de ebből kiindulva helyteleníti a 
nemzeti irodalmak egységekként való feltételezését is, mivel a Nyugat úgyis egységet alkot, 
s így — szerinte helyesebb csupán irodalomról beszélni. WELLEK—WARREN: Theorie der 
Literatur. Bad Homburg vor der Höhe. 1959. 52—53. 

2 A nemzeti irodalmak kölcsönös kapcsolatai és kölcsönhatásai. Izv. AN. otd. lityeraturi 
ijazika. 1958. 1. k 

3 NYETJPOKOJEVA megállapítja, hogy a burzsoá tudomány képtelen megérteni, , , . . . a 
nemzeti és a nemzetközi fejlődésnek dialektikus egységét.. ." Izv. AN. otd. lit. i jaz. 1960. 
III. 195. 

4 Arany János azokkal vitázva, akik az általános szép jelszavával tagadták az irodalom 
nemzeti voltát, ezeket szögezi le: „Nem is igaz, hogy a költészet valaha ily általánosan fejezte 
volna ki a szépet. A görögökre hivatkoznak: hol van nemzetibb költészet, mint az övék?'* 
ARANY JÁNOS: Összes prózai művei. 1218. 
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ket is találunk. A reneszánsz szellemében fogant irodalmak — az angol, lengyel, cseh, magyar 
stb. irodalom — magukon viselik népük történetének, kultúrájának, lelkületének külön 
sajátosságait anélkül, hogy egy „eredeti nemzeti" irodalom követelménye állt volna az írók 
előtt, akár deák, akár honi nyelven írták műveiket. Janus Pannonius költészetét például 
csak kora európai latin irodalma széles panorámájának keretében mutathatjuk be; tagad
hatatlan viszont, hogy latin nyelven költött lírája nemzeti irodalmunk fejlődésvonalának is 
szerves része, s olyan hazai jegyeket visel magán, amelyek őt határozottan megkülönböztetik 
más népek és országok költőitől. Helyesen mondja Gerézdi Rábán, hogy Janus Pannonius 
„...az első nagy magyar lírikus, a hazai latin nyelvű humanista poézis megteremtője".5 

Ahisztorikus szemléleten alapul számos nyugati irodalomtörténésznek az a nézete, hogy 
a középkori és reneszánsz latin nyelvű irodalmat nem lehet a kialakulóban levő nemzetek 
szerint felbontani. Pedig ha például a középkori latin nyelvű angol irodalmat elválasztjuk az 
angol irodalom történetétől, akkor nemcsak a középkori általános irodalom képét torzítanánk 
el, hanem az egész angol nemzeti irodalom kialakulásának, fejlődésének a történetét is. Az ilyen 
felfogás hívei csupán a nyelvben látják a nemzeti irodalmakat egymástól megkülönböztető, 
elhatároló különbséget, figyelmük nem terjed ki a nemzeti irodalmak egyéb jellegzetességeire, 
s így nem is értik meg ezeket. A nemzeti irodalomtörténetírások kezdeténél ez volt az általános 
vélemény, s például nálunk Pápai Sámuel is ilyen szemlélet alapján rendszerezte a magyar 
irodalom fejlődését. A magyar litteratura esmérete c. művében irodalmunk körét a magyar 
nyelvű irodalomra szűkítette le. Ugyanezt tette „irodalomtörténetünk atyja", Toldy Ferenc is. 

Mintegy cáfolatként azokra a nézetekre, amelyek a nemzeti irodalmak önállóságát 
kizárólag a nyelvi különbségekben látják, hadd idézzük Mme de Staelt, aki már 1810-ben, 
midőn a népek egymás közötti kapcsolatairól elmélkedett, s közben megjegyzéseit természete
sen a nemzeti irodalomra is vonatkoztatta, a „nemzeti" fogalmát sokkal átfogóbb történeti, 
sőt szociális tartalommal tölti meg: „Valami rendkívül különös jellemzi a népek egymás közti 
különbségeit; az éghajlat, a természet jellegzetessége, a nyelv, a kormány, s végül és főleg a 
történelmi események, a többi jelenségnél is rendkívülibb hatalommal bíró jelenség, amely 
hozzájárul ezekhez a különbségekhez.. ."6 A francia írónőnek ez a gondolata tehát igen széle
sen értelmezi a nemzeti sajátosság kérdését, és sokban rokon Goethe felfogásával, aki hang
súlyozza, hogy „minden nemzetinek vannak olyan sajátosságai, melyek révén meg lehet 
egymástól különböztetni őket, s ugyanezek révén a nemzetek elkülönülnek egymástól, vonzzák 
és taszítják egymást."7 Mme de Staelnál, Goethénél sokkal egyoldalúbban közelítették meg 
a magyar, illetve az orosz romantikusok, különösen a szlavofilek a nemzeti karakterológiát. 
A nemzeti jelleg meghatározásában ugyan a népi jelleget és a népi sajátosságokat teszik döntővé, 
de igen korlátozott sőt misztikus az a mód, ahogyan ők a népet felfogják. A „nemzeti" meg
határozását a nemzet történeti alakulásától függetlenített nép lelkének sajátosságaiban keres
ték, aminek volt persze pozitív oldala is: az írókat arra serkentették, hogy merítsenek a nép
költészet kincsestárából és ábrázolják a „népet", azaz a parasztot. Ezzel szemben a francia 
vagy az angol romantika nem a nép lelkének, pszichológiájának, egyféle fajiságának misztifi
kálásával foglalkozott, hanem a nemzet sajátságait „szociális" voltával is igyekezett meg
magyarázni. Erre engednek következtetni Mme de Stael fentebb idézett szavai, s úgyszintén 
a francia és az angol romantikus irodalom számos jelentős megnyilvánulása. E szembeötlő 
különbségek ellenére megállapíthatjuk, hogy a francia romantikusok csakúgy, mint kelet
európai társaik, nem kizárólag a nyelvi differenciáltságban keresték a nemzeti jelleg gyökereit. 

* 

5 A magyar irodalom története. 1849-ig. Bp. 1957. 39. 6 MME DE STAÉL: De l'AIlemagne. Paris. 1845. 371. 7 GOETHE: Ferneres über Weltliteratur. Goethes sämmtliche Werke. 1857. Stuttgart 
und Tübingen. 32. k. 435. 
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A legfejlettebb országokban a XIV—XV. századtól kezdenek kibontakozni a mai érte
lemben vett nemzetek. Csaknem egy időben, igaz, hogy lassan, de egyre nagyobb lendülettel 
térnek át mindenütt az általános latin nyelvről a nemzeti nyelvre. Az egyes irodalmak nemzeti 
karakterének kialakulása a XVI. századtól a XIX. századig megy végbe: ekkor nyerik el a 
nemzeti irodalmak határvonalaikat. Ezt a folyamatot a társadalomban végbemenő változáso
kat kifejező romantika tetőzte be. A nemzeti irodalmak elkülönülésével egyidejűleg azon
ban egy ellentétes folyamat is lejátszódott: a nemzeti irodalmak mind fokozottabban vonzód
tak, közeledtek egymáshoz. Ezt a folyamatot feltételezi és élénkíti a hatalmas irammal fejlődő 
ipar, amely hozzájárult a könyvnyomtatás elterjesztéséhez és intenzitása megnövekedéséhez, 
miközben a közlekedés meggyorsítása közelebb hozta egymáshoz a távoli tájakat, a különböző 
nemzeteket, valamint azok irodalmát. Kibontakozóban volt a világirodalom. Ettől az időtől 
fogva vagyunk tanúi a nemzeti irodalmak és a világirodalom közti dinamikus, dialektikus 
viszony termékeny hatásának. A nemzeti irodalmak és a világirodalom viszonya nem statikus 
állapotú, hanem szüntelenül fejlődő viszony. Egyrészt az egyes irodalmak és írók egy adott 
időszakaszban más és más nemzetek irodalmát tekintik „potenciális világirodalomnak". 
Ilyen értelemben még a múlt hagyományainak az értékelése is észlelhetően eltolódik bizonyos 
irányokba.8 A technika szüntelen fejlődése következtében pedig egyre változik, szinte perio
dikus átmenetekkel fejlődik a nemzeti irodalmak kölcsönössége abban az értelemben, hogy 
egymást több-kevesebb késéssel és kieséssel, ismerik meg és avatják orientációjuk pólusaivá. 

A nemzeti irodalom és a világirodalom közötti viszonyt az irodalomtudósok többsége 
úgy fogja fel, mintha ez kizárólag a világirodalom részéről gyakorolt egyoldalú „vonzás" 
volna. A világirodalmiság valóban vonzó hatással bír az íróra és a költőre, s különösen a mai 
viszonyok között állandó versenyre kényszeríti valamennyi nemzet íróját. Ez a verseny jól 
példázza a világirodalmi tudat serkentő hatását. Csakhogy sok irodalomtörténész szemében 
a világirodalmi tudat abszolutizálódott, elvesztette belső konkrétságát. Megfeledkeznek 
a nemzeti és az egyetemes irodalom fejlődésének dialektikájáról, nem veszik észre, hogy 
a nemzeti és az általános irodalom nemcsak vonzzák, hanem taszítják is egymást. Pedig a világ
irodalom nem lehet pusztán elvont fogalom, testetlen jelenség. Irodalmunk története meg
mutatja, hogy a magyar irodalom „európai" ihletét, a számára szükséges műfajokat, stílus
jegyeket stb. a német, a francia, a lengyel vagy egyéb, de csakis egyes „konkrét" irodalmakból 
merítette. 

Mint már fentebb jeleztük, a világirodalom megítélésében is meg kell különböztetnünk 
egymástól a régi irodalmi hagyományokat és az adott kor irodalmát. Az elmúlt korszakok 
irodalmi alkotásainak értékelése viszonylag megállapodott. De egészen másként fest a helyzet 
a közelmúlt vagy éppen az adott kor irodalmával kapcsolatban. Egy-egy mű megítélése 
olykor éles irodalmi harcokat robbant ki. A közelmúlt irodalmáról alkotott értékítélet szem
pontjából például igen tanulságos a Dosztojevszkij, Kafka, Joyce és Majakovszkij oeuvre-\é-
ről alkotott ítéletek mérlegre állítása. S a ma világirodalma még inkább polarizálja a nézeteket 
(természetesen ez a jelenség nemcsak a világirodalomban, hanem a nemzeti irodalmon belül is 
megvan). Nemzetközi viszonylatban Gorkij, Erenburg, T. S. Eliot, Sartre, Sámuel Beckett 
alkotásai szenvedélyes vitákat keltenek. Ezekben döntő szerepet játszik a világszemlélet 
és az ízlés különbözősége. Avagy a véletlennel magyarázhatjuk-e azt, hogy Lennartzt 
lexikonjában, amely a XX. sz. irodalmának legnagyobb íróiról ad számot, a magyar 
irodalomból csak Zilahyt említi meg?9 Következésképp teljesen hamis azoknak az irodalom
történészeknek a felfogása, akik a nemzeti irodalmak és a világirodalom viszonyában csak 

8 ZOLNAI BÉLA: A világirodalom és nemzeti irodalom c. tanulmányában ezeket írja: 
„Abszolút értékmérő nincs és a történelem, amely visszapillant a fejlődésre, maga is fejlődik 
és a múltat folyton újra építő koroknak függvénye." Világirodalom története. I. rész. 1944. 34. 

9 FRANZ LENNAETZ: Ausländische Dichter und Schriftsteller unserer Zeit. 
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vonzást tételeznek fel, miközben a negáció, a taszítás elkerüli a figyelmüket. Petőfi világiro
dalmi jelentőségű költészete nemcsak „európai vonzáson", hanem „európai tagadáson" is 
alapszik.10 A német romantikusok szembehelyezkedtek a francia klasszicistákkal s vissza
kanyarodtak Homéroszhoz és Shakespeare-hez. Ezzel szemben Lev Tolsztoj megtagadja 
Shakespeare-t. Az orosz irodalom a szocialista realizmus útjára lépve, Európát „tagadva" 
a világirodalom valamennyi eredményét kritikailag feldolgozva indult új utakra. S ha még 
pontosabbak akarunk lenni, ki kell jelentenünk, hogy Európa „tagadása" egyben „Európa" 
„teremtése" is. Ezek szerint a nemzeti irodalom és a világirodalom viszonyát nem tekinthetjük 
holmi idillikus .érzelgős szálak szövevényének. A vonzás és a. taszítás dialektikus egységet 
alkot. Az, hogy Petőfi „tagadja Európát", szintén egy sajátos vonzáson épül. Voltaire köz
ismerten „ittas vad"-nak titulálta Shakespeare-t. De már Lessing kiderítette, hogy egyik 
drámájában Shakespeare Othellójából kölcsönzött.11 Lev Tolsztoj is tagadta Shakespeare-t, 
de ha egy pillantást vetünk a műveire, akkor azt tapasztaljuk, hogy igen sokat merített és 
nyert ebből a „tagadásból". Tehát a nemzeti irodalmak között, illetve a nemzeti irodalom és 
a világirodalom kapcsolatában is érvényesül az ellentétek dialektikája. 

A nemzeti irodalmak megjelenése óta csaknem valamennyi ars poetica, irodaimi 
program, kritikai, irodalomtudományi tanulmány az önálló, eredeti nemzeti irodalomra ser
kent, ezt az elvet azonban már jó ideje kíséri az európaiságra, a világirodalmiságra való buzdítás 
is. Ez a kétirányú igény a nemzeti irodalmak kibontakozása óta sohasem kerüli le a napi
rendről. Ez vonatkozik elsősorban a közép- és kelet-európai irodalmakra, bár más színezettel 
és más problémakörrel jelentkezik ez a francia, az angol és egyéb irodalmakban is. így pl. 
a francia irodalom a XVIII—XIX. sz. fordulóján úgy lép a romantika útjára, hogy közben 
az angol és a német irodalomra támaszkodik. Az angol irodalom is hol a németből, hol a 
franciából, hol a spanyolból merít ihletet. A francia és az angol irodalmat azonban sohasem 
fojtogatta az a tudat, hogy nemzetiségén csorba esik. A kelet-európai irodalmakban, így 
nálunk is, másképpen festett a helyzet, bár itt is vannak árnyalati különbségek, például az 
orosz és a magyar irodalom között. Továbbá megfigyelhető az is, hogy a francia, az angol 
és az olasz romantika történeti témái a jelennel kapcsolatos elégedetlenséget a jelennek a 
heroikus múlttal való szembeállításával fejezték ki. Ezzel szemben nálunk és egyes más 
irodalmakban is a múlt felidézése mintegy bizonyítása kívánt lenni a nemzet életerejének és 
a léthez való jogának. 

Nem mindig, s főleg nem egyforma hangsúllyal kerülnek elő a „nemzeti eredeti" és 
a világirodalmi követelmények, illetve mindkét tendenciában felfedhetünk negatív és pozitív 
oldalakat egyaránt, a nemzeti jelleg túlzott féltése provincializmust eredményez, a világ
irodalmi szempont túlértékelése pedig a nemzettől, a társadalomtól elvont szférákba csábít. 
Az irodalomtörténet arról tanúskodik, hogy a két tendencia egyikének előtérbe helyezését 
minden esetben szenvedélyes harcok kísérték. Az esetek döntő többségében ez a tisztári iro
dalmi kérdésfeltevésnek látszó probléma közvetetten, de néha közvetlenül is az ország önálló
ságra törekvő politikai mozgalmainak a függvénye. Nem kétséges, hogy Petőfi népies, nemzeti 
hangú költészete az ország forradalmi-demokratikus, szociális programjának, a nemzeti 
függetlenség eszméjének talaján jött létre. A nemzeti eredetiségnek az az igénye, melyet a 
romantika a népiesség elvével fejezett ki, a magyar irodalomban bonyolultan összefonódott 
az ország függetlenségének a jelszavával. S el kelli smernünk, hogy olykor a Habsburg-biro-

10 KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Erős várunk a nyelv. 274. 1. „ . . . amint hajdan Arany és 
Petőfi kiszabadította költészetünket, aztán Bartók és Kodály kiszabadította zenénket az 
európai költészet és zene elméletéből . . . " 

11 „A féltékeny Orosmanp (Voltaire Zaire-jának hőse) Shakespeare féltékeny Othello-
jához képest igen sivár figura. És mégis nyilvánvaló, hogy Orosmanenak Othello volt a min
tája . . ." Lessing. Hamburgi dramaturgia. 15. sz. 1767, július 9-én. 
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dalmi, osztrák függó'ség elfeledtette, elhomályosította az ország belső' társadalmi viszonyainak, 
ellentmondásainak problematikáját. Tehát a múlt századi népiességet csak konkrét történeti
ségében vizsgálhatjuk. (Tanulmányunkban a népiességet csak a kérdés nemzeti aspektusából 
érintjük.) A népiességnek nagy érdemei vannak az irodalom demokratizálása és a nemzeti 
eredetiség tudatának ébrentartásában. A népiesség követelménye döntó' szerepet játszott 
a magyar realista irodalom kibontakozásában. Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, 
hogy a népiességhez irodalmunk fejlődésének különböző szakaszaiban, egyes írók nézeteiben 
és művészi gyakorlatában más és más tartalmi lényeg tapadt. Tehát más a népiesség az ország 
történelmének forradalmat érlelő időszakában, a forradalom bukása után, a kiegyezés korában 
és a század végén. Minden rokonságuk ellenére Petőfi, Arany, Gyulai és Erdélyi népiessége 
között nagy különbségek vannak. Ezek közül különösen kiválik Petőfi népies szemlélete. 
Fentebb már jeleztük, hogy Petőfinél a népiességben az ország függetlenségének eszméje 
mellett nagy hangsúlyt kaptak a szociális változásokra irányuló törekvései is. Ebben a tekin
tetben Petőfi népiessége a legrokonabb az orosz forradalmi demokraták népiségével. 

Erdélyi János és Gyulai Pál elévülhetetlen érdemeket szereztek a nemzeti, eredeti 
magyar irodalom felvirágoztatása terén. Esztétikai rendszerüknek elidegeníthetetlen része a 
népiesség elve, amely hosszú esztendőkön át erjesztő erővel hatott az irodalom demokratizá
lására és magyar eredeti, nemzeti voltának kibontakozására. Irodalmunk nagyban Erdélyi 
Jánosnak köszönheti a népköltészettel való élénk, gazdagító felfrissítését. Erdélyi és Gyulai 
pozitív népiességi programját mutatja az, ahogy küzdöttek a Petőfivel és Arany Jánossal 
indult irodalmi folyamat további sikereiért. A népi-nemzeti irodalmi eszményének ők voltak 
a megalkotói és harcosai. Kétségtelen, hogy ennek a szellemi-irodalmi áramlatnak sokat 
köszönhet a magyar irodalom. Azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy idő múltán, 
amikor új fejlődési tendenciák derengtek fel a magyar irodalom útjában, akkor ez a nép
nemzeti elv erősen gátló hatást gyakorolt. Erdélyi János és Gyulai Pál népi-nemzeti irodaim1 

eszménye a magyar nép önállóságáért folyó küzdelemben született. Ez a pozitív célkitűzés 
azonban egyfajta nemzeti korlátoltságot is rejtett magában, amennyiben a nemzeti független
ség, a magyar eredetiség féltése összecsendül politikai konzervativizmusukkal, s így népiesség-
koncepciójuk azt is jelentette, hogy kitértek az égetően szükséges társadalmi változások kér
déseinek vizsgálatától és elhalványították a szociális problémákat. Koncepciójuknak ezek 
a gyengéi főleg a 70-es, 80-as évektől mind erősebben domborodnak ki. Állításunkat megerő
síti, ha Gyulai Pál, Erdélyi stb. népiességet összevetjük Belinszkij népiségével. Belinszkij 
népiség-elve egyrészt program az eredeti nemzeti irodalomra, másrészt pedig (s itt tér 
el Erdélyiéktől) a nemzetit is alárendeli a nép társadalmi felszabadításának.12 Tehát 
amíg Belinszkij , népisége „szociális" (éles harcot vív a szlavofilok népmisztikuma el
len), addig Erdélyi, Gyulai és követőik népiessége hangsúlyozottan nemzeti szempontú, 
teret enged a „népi" karakter elmisztifikálásának, s épp ezért e fogalomnak náluk faji, 
etnikai kicsengése van. A nemzeti eredetiségért folyó küzdelem a népköltészetet az iro
dalomfejlődés legfőbb forrásaként jelölte meg. Ez a maga korában pozitív gondolat azonban 
nemcsak a meddő kozmopolitizmus elleni harcként jelentkezett, hanem idővel akarva-akarat
lanul a haladó eszméktől, a világirodalom pozitív áramlataitól való elzárkózáshoz is vezetett, 
és talajt teremtett a provinciális szemléletnek. Belinszkij viszont, miközben síkraszállt az orosz 
irodalom eredetiségéért, sohasem emelt gátat annak az „európai" hatásnak, amely hozzá tud 
járulni az ország haladásához és az orosz irodalom fejlődéséhez. Ezzel egy időben kíméletlen 
harcot folytatott a Majkov által hirdetett kozmopolitizmus ellen, amely az osztályellen-

12 H. GRANJABD Herzen útkereszteződésnél c. tanulmányában azt jegyzi meg, hogy 
, , . . . Belinszkij, s abban az időben Bakunyin számára ismeretlen a nemzeti vagy a faji, s 
csak az állambeli egyénnel, a honpolgárral törődtek." Etudes Slaves 1958. t. 35 fasc. 1—4. 69. 
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téteket elködösítette.13 Belinszkij népisége nem vész el a nemzeti jelleg abszolutizálásában, 
hanem az írók elé a kor legalapvetőbb problémáinak kifejezését állítja vezérelvül. Amikor a 
szlavofilok hatása alatt Gogol is misztifikálva fogta fel a népiséget, Belinszkij kíméletlenül 
ostorozta az írót abban a híres levelében, amelyben kifejtette, hogy a kor leglényegesebb 
kérdése a jobbágyrendszer megszüntetése. Ezzel szemben nálunk a „népi-nemzeti" gondolat 
fegyverül szolgált a múlt század 70-es, 80-as éveiben fellépő új irodalmi generáció térhódítása 
ellen. S ebből a harcból kiveszi részét Gyulai Pál, de még Arany János is.14 Tehát a népiesség 
elemzését sem végezhetjük a kortól, a jelenség történetiségétől függetlenül, s feltétlenül 
számolnunk kell azokkal az összetett kérdésekkel, amelyek az ország függő politikai helyzeté
vel kapcsolatosak. Ebből a kérdéskomplexumból ki fog derülni, hogy Erdélyiek és Gyulaiék 
nem ok nélkül féltették a nemzet fennmaradását, de ez a történelmi igazolás sem ok arra, 
hogy fátyolt borítsunk irodalmi elveik, s legfőképpen népiesség-szemléletük gyengéire. 

A múlt századi népiesség eszméjének valamiféle reminiszcenciáit megtaláljuk a népi 
írók ideológiájában, jóllehet az más kor és más társadalmi viszonyok'szülötte. A népi íróknál 
nem találunk közvetlen utalást Erdélyi és Gyulai népiességére, de szembeszökő, hogy szelle
mükben határozott hasonlatosság van. A nép itt is a paraszt. Ennek van pozitívuma, tekin
tettel arra, hogy a társadalom egyik dolgozó osztályát veszi szemügyre. Nagy tett volt ez 
a maga idejében, s a népiesek elévülhetetlen érdemeket szereztek a parasztság kirívó nyomorú
ságának bemutatásával. Amíg egyes népi írók a munkásosztállyal való szövetségre is gondol
tak, mások valami ős-magyar szemléletbe, a magyar faj mitológiájának kultuszába süllyedtek 
(így például Szabó Dezső). Féja Géza a faj tisztaságára való törekvését fejtette ki irodalom
történeti munkájában is. Ez a mű, jóllehet indítéka becsületes németellenesség volt, ered
ményeiben zárt nemzeti, faji elkülönültséget hirdetett, miközben elítélt minden külföldi hatást, 
s ezáltal elzárni igyekezett a magyar irodalmat nemcsak a káros befolyásoktól, de a haladó 
eszmék gyümölcsöző hatásától is.15 Amint látjuk, a népiességnek ez a szemlélete az irodalmat 
a provincializmusba taszítja. A népi írók nacionalista szemléletének részletekbe menő bírálatá
val már eddig is bőven foglalkozott irodalomkritikánk.16 

A népinek, a nemzetinek új megvilágítását adja Ady Endre példája. Nem véletlen, 
hogy a reakció kétségbe vonta Ady magyarságát. Ennek az volt az oka, hogy az ő magyarsága 
már új szemléleten alapszik. Ha nem is jut el a nemzet marxista felfogásáig, mindenképpen 
ádáz harcot vívott a sovén-nacionalizmus ellen. Ebben látva a magyarság egyik fő mételyét, 
már derengett előtte a proletár internacionalizmus eszméje is. 

13 Belinszkij Majkovva) vitatkozva ezt írja: ,,A lényeg az, hogy itt az ideje, szűnjünk 
meg látszat lenni, s kezdjünk létezni, itt az ideje, hogy szakítsunk az európai formákat és 
külsőségeket európaizmusnak fogni fel dőre szokással.. Ennél többet mondunk: hagyjuk már 
abba az európaiságért lelkesedést csupán azért, mert nem ázsiai, de szeretnünk, tisztelnünk 
kell s törekedjünk Európához csak azért, mert emberi, s ezen az alapon, ugyanolyan határo
zottan kell elutasítanunk mindazt az európait, amelyből hiányzik az emberi, mint ahogy 
elutasítjuk azt az ázsiait, amelyben nincs emberi." 

14 Lásd: KOMLÓS ALADÁR: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. sz. második felében. 
Bp. 1956. Akadémiai Kiadó 79—91. s KOMLÓS ALADÁR: Vajda János. 

15 VARJAS BÉLA Féja Géza Régi magyarság c. tanulmányát bírálva ezeket jegyzi meg: 
„Könyvében azonban nem pusztán német-éllenességről van szó. Féja általában szemben áll 
mindennel, ami idegen, nem magyar. Alapjában véve ellenségesen néz minden külföldi hatást, 
eszmeáramlatot. Magyarsága és az idegen eszmeáramlatok között csak akkor tud összhangot 
teremteni, ha úgy érzi, hogy az a „mélyréteg" ősi nomád öntudatát, az igazi magyar lelket 
ébreszti, s így akarva-akaratlanul egyfajta soviniszta, faji elzárkózásba sodródik." Vita a 
népi írókról. Bp. 1958. 115. 

16 Ezzel a kérdéssel foglalkoztak Révai József, Lukács György és sokan mások. Az 
Irodalomtörténeti Intézet 1958-ban rendezett vitája a népi írókról (Vita a népi írókról. Bp. 
1958.), valamint az 1960-ban tartott „A nacionalizmus a magyar irodalom tükrében" c. ülés
szak (I. OK- XVI.) is bőven tárgyalta ezt a kérdést. 
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A proletár írók, költők a „nemzeti" kérdését már egészen új nézőpontból szemlélik. 
A marxizmus tanaiból kiindulva világosan látják a nemzet és az internacionalizmus közötti 
dialektikát. A nemzet tudományos meghatározása megszabadítja őket a „népi" elvont, 
misztikus felfogásától. A nemzet, az ország fejlődését már az osztályharc fényéből, történeté
ből vezetik le, a nép náluk már nem elvont, hanem konkrét tartalmú fogalommá válik. József 
Attila a népi írókkal vitatkozva éppen azt veti a szemükre, hogy a népről alkotott nézetük 
nem tudományos.17 Figyelemre méltó Bertolt Brechtnek a népiről alkotott véleménye. 
A népi, megítélése szerint, folytonosan átlényegül. Korunkban természetesen e fogalom 
lényegét a proletariátus harca adja meg. Tehát nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a nép 
ma már nem az, ami tegnap volt, s holnap már nem lesz az, ami ma.18 Vagyis a „népi" lényegét 
is e szakadatlan változás függvényeként kell felfognunk. 

József Attila a proletariátus énekese. A nemzeti, a népi nála a proletár internaciona
lizmust is jelenti. Őt is, akárcsak Adyt, hazafiatlannak mondották, de a Horthy-rendszer 
az egész munkásosztályt is ilyennek tartotta. József Attila a nemzeti és az internacionális 
dialektikáját a proletariátus felszabadítása érdekéből ítéli meg. Ez jellemzi világnézetét és 
ugyanígy a nemzet urodalmak közti egyre szélesedő kapcsolatokra vonatkozó felfogását is. 
A világirodalomról vallott elgondolásaiban a Kommunista kiáltványban kifejtettekre támasz
kodik.19 A külföldi irodalmakban semmi sem idegen, ami a szocializmus eszméjét támogatja 
és elősegíti, s József Attila maga is tanul Jifi Wolkertől, Majakovszkijtól, Walt Whitmantól 
és másoktól. Proletár internacionalizmusától tehát távol áll mindenfajta nemzeti e'zárkőzott-
ság. De ez korántsem jelenti azt, hogy nála elmosódott volna a „nemzeti". Ellenkezőleg: 
jelentését, tartalmát új szintre emeli. Ebben az értelemben József Attila költészete nemzetibb 
Illyés Gyuláénál.20 A nemzet, a „népi" marxista felfogásával tölti be a leghívebben a nemzeti 
költő hivatását. 

Az eddig elmondottakból világosan kitűnik, hogy az irodalomban a „nemzeti" min
den folytonossága ellenére sem statikus jelenség, hanem tartalma a társadalomban végbemenő 
változásoktól függően módosul. Tehát az irodalom nemzeti jellegét, a népiesség és a népiség 
kérdését is csak ebben az összefüggésben világíthatjuk meg. Lényeges azonban azt is meg
jegyezni, hogy bár az irodalom fejlődésének valamennyi pillanatában egyszerre van jelen a 
nemzetire és a világirodalmiságra való igény, a hangsúly hol a nemzeti, hol pedig a világirodalom 
felé irányuló orientációra esik.21 Ezeknek az orientációknak a haladó vagy reakciós voltát 
mindig az irodalom- fejlődésének konkrét történeti körülményeiből következtethetjük ki. 
Hangsúlyozzuk tehát a nemzeti eredetiségért folyó küzdelem és a népiesség relativitását, s 
azt, hogy különböző korokban, időszakokban a nemzeti, illetve a népiesség elve előre lendítette, 
de fékezte is valamely nemzet irodalmának a fejlődését. 

* 

17 JÓZSEF ATILLA: Összes művei III, 255. 
18 BEETOLT BRECHT; Volkstümlichkeit und realizmus. 
19 JÓZSEF ATTILA: összes művei III, 255. 
20 KLANICZAY TIBOR: A népies konzervativizmus nemzet-felfogásról (Kortárs, 1962.2. 

sz.) c. tanulmányában szembeállította Illyés Gyula nemzetibb voltát József Attiláéval. Erre 
a téves következtetésre azért juthatott el, mert bár József Attila proletár internacionalizmu
sából indult ki, annak túlzott hangsúlyozása mellett nem látja világosan azt, hogy a proleta
riátus internacionalizmus-elve a ,,nemzet"-et nem tagadja, hanem a fogalmat új értelmezéssel 
tölti meg. 

21 Érdekes ebből a szempontból Belinszkij megállapítása: „Ekkor (a XVIII. század 
orosz társadalmi viszonyairól és irodalmáról van szó) a kiutat nem a népiség jelentette, hanem 
az európaiság." BELINSZKIJ Ö. M., 1956. X. k. 15. 
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Fentebb már kifejtettük, hogy a nemzeti irodalmak kialakulásával egy időben a világ
irodalmiságra irányuló törekvés is kibontakozott. A világirodalom eszméje ellensúlyozta a 
nemzeti irodalmak létrejötte következtében beálló nemzeti elkülönülést s ébren tartotta az 
irodalom egységének tudatát. A világirodalom eszméje volt az a híd, amely összekötötte 
a különböző nemzeti irodalmakat, segítette őket, hogy egymást megismerjék, és hozzájárult 
a nemzeti irodalmak közötti egészséges verseny kibontakozásához. Ennyiben körvonalazhat
juk a világirodalom eszméjének pozitív szerepét. Csakhogy ez az irodalmi gyakorlatban sok
kal bonyolultabban nyilvánul meg, sigen sok gondot okozott és fog még sokáig okozni írók
nak és irodalomtörténészeknek egyaránt. 

A világirodalmi jelentőségű és értékű művekkel kapcsolatban látnunk kell, hogy egyet
len világirodalmi rangot képviselő alkotás sem közvetlenül világirodalmi igénnyel vagy világ
irodalmi feladatként készült, hanem minden esetben a nemzet konkrét társadalmi, politikai, 
ideológiai és kulturális igényeinek a terméke. Cervantesi nem világirodalmi célok indították 
a Don Quijote megírására, hanem a spanyol nép, a spanyol irodalom előtt álló problémák. 
Igaza yan Babitsnak, amikor a .világirodalomról elmélkedve megállapítja, hogy a „világirodalom 
a nemzeti irodalmak közegén át nyilatkozik".22 Zolnai Béla is hasonló módon látja a problémát, 
amikor kifejti, hogy „az új keresése, a kísérletezés, az avant-garde mozgalom mindig a nemzeti 
irodalmak keretein belül játszódik-le".23 Találkozunk másrészt olyan szemlélettel is, amely 
pozitív indítéka ellenére félreérthető igényt támaszt az irodalommal szemben. Az összehason
lító irodalomtörténeti vizsgálatok első hazai képviselője, Meltzl Hugó, folyóiratának (össze
hasonlító Irodalomtörténeti Lapok) mottójául például Schillernek ezt az idézetét választotta: 
„írni csupán egy nemzet számára szegény, s kevéssé fenkölt eszmény."24 Ugyanígy van rész
igazság Longfellownak ebben a kijelentésében is: „Valamennyi nemzet nagy íróiban ami a 
legjobb nem a nemzeti, hanem az egyetemes"25, — mégis azt kell mondanunk, hogy mindkét 
tétel túllő a célon. Az ilyen igények, célkitűzések elvonják az írók figyelmét a nemzetük, 
társadalmuk által adott feladatoktól. Sokkal inkább igaza van Brunetiére-nek, aki azt vallja, 
hogy a legnemzetibb írók a legegyetemesebbek. Még találóbb Belinszkijnek az a kívánsága, 
hogy a nemzeti írónak ne csak hazájában legyen nagy történeti jelentősége, hanem törekedjék 
világtörténeti jelentőségre is. Ő azonban azt is tudja, hogy ezt a világtörténeti jelentőséget 
csak az olyan írók érhetik el, akik azt a népet szolgálják, amely hatással bír az egész emberi
ség haladására és fejlődésére.26 

A világirodalom fogalmáról már igen sok vita folyt. Valaha a világirodalmat a nemzeti 
irodalmak egyszerű összegezésének tartották. Ilyen felfogást vallott többek között Erdélyi 
János is.27 Ez a nézet csaknem teljesen eltűnt az utóbbi időkben, de ezzel nem jutottunk köze
lebb a kérdés megoldásához, mert a mechanikus összeadás helyébe a világirodalom elvont, 
tartalmától megfosztott fogalma lépett. A világirodalom testetlen jelenségként való felfogása 
szülte azt a fentebb már bírált nézetet, amely az egyetemes irodalom fejlődését afféle,,békés", 
„idillikus" haladásnak minősíti, s elfeledteti velünk a nemzeti irodalom és a világirodalom 
között végbemenő folyamat dialektikáját. A világirodalmat elvont fogalomként kezeli töb
bek közt Babits Mihály is, aki, bár elismeri azt a tényt, hogy a világirodalom a nemzeti irodal
mak közegén át nyilatkozik meg, mégis, amikor a világirodalom fejlődését ecseteli, azt jelenti 
ki, hogy őt az átlag irodalom nem érdekli, mert az „időhöz és helyhez tapad". A nagy egyéni-

22 BABITS MIHÁLY: AZ európai irodalom története. Bp. 1957. 8. . 
23 ZOLNAI BÉLA: Világirodalom és nemzeti irodalom. Világirodalom története. I. rész 

1944. 34.#> 24 Összehasonlító irodalomtörténeti lapok 1877. II. k. 
25 VAN TIEGHEM idézi. 
2 6 BELINSZKIJ Ö. M., 1956. IX. k. 440. 
27 ERDÉLYI JÁNOS:.Egyetemes irodalomtörténet. Pest, 1868. 9. 
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ségek érdeklik, „akik felelnek egymásnak, korokon és országokon á t . . . Homérosz fölébreszti 
Vergiliust, Vergilius Dantét és a századok nem számítanak".28 Világosan kicseng ebből a val
lomásból a világirodalom fogalmának szellemtörténeti értelmezése. Hasonló szellemtörténeti 
alapból táplálkozik Szerb Antal felfogása is, amely csak a világ számára irt irodalmi műveket 
tekinti világirodalminak, s szintén beszél nemzetek fölötti írókról.29 Zolnai E>éla helyesen álla
pította meg, hogy az ilyen felfogás eredményeképpen a világirodalomban nem fogunk egyebet 
látni, mint a remekművek panteonját, amely ,,sivár és egyoldalú képet mutatna az emberiség 
szellemi metamorfózisairól".30 

Turóczi-Trostler József, aki igen sokat tett a magyar irodalom és a világirodalom 
közti kapcsolatok felfedése terén, egyik jegyzetében ezeket írja a világirodalom fogalmá
val kapcsolatban: „A világirodalom fogalmának értelmezésével nagy és gazdag irodalom 
foglalkozik. De mindmáig adósunk a fogalom igazi történetével, s adósunk is marad 
vele mindaddig, amíg a világirodalomban nem lát mást, csupán a társadalom anyagi fel
tételeitől elvonatkoztatott, autonóm irodalmak gépies szintézisét, amelyet egy szabadon 
lebegő szellem, ilyen vagy amolyan autonóm koreszme hozott létre, egyszóval mindaddig, 
amíg csak ezt látja s nem a társadalmi fejlődés dialektikáját követő nemzeti irodalmak teremtő, 
a népek kölcsönös megértését szolgáló dialektikus együttműködését."31 Ebben a jegyzetében 
Turóczi-Trostler a világirodalom fogalmát történeti alapokra helyezi; s csak sajnálhatjuk, 
hogy ez a viszonylag precíz megállapítás jóformán jegyzetben rekedt meg, s nem nyert maradék
talan érvényt Turóczi-Trostler nagy erudiciójú, a magyar irodalom és a világirodalom kap
csolatait feltáró és értelmező tanulmányaiban. írásainak némelyikében ugyanis fellelhetjük 
„Európa" elvont, misztikus fogalmát is. Egyik cikkében például ezt olvashatjuk: „A másik 
oldalon ott áll Európa, s kész befogadni mindent, amiben magára ismer, ami értéket jelent 
számára, ami kielégíti pillanatnyi vagy százados szükségleteit, mert nemzeti és egyúttal 
több mint nemzeti jelenség, föltéve persze, hogy meg tudja közelíteni. A magyarságot csak 
olyan mértékben recipiálja, amilyen mértékben hitében, gazdasági, társadalmi politikai beren
dezésében, társadalmi tudatában szellemileg hasonló lett hozzá."32 Vajon nem elvont kate
gória-e az az „Európa", amely hajlandó vagy nem hajlandó befogadni valamely nép kultúrá
ját, irodalmát? Mit jelent az az előre megszabott érték, amely képesítheti a magyar irodalmat, 
szellemet európai recipiálására? A szerzőnek igaza van, amikor Magyarország „Európához" 
vezető útját a gazdasági alap felzárkózásában szabja meg, bár fogalmazása felettébb homályos. 
Eszerint ugyanis ahhoz, hogy Magyarország beléphessen „Európa" irodalmába, gazdasági
társadalmi berendezésében, tudatában hasonulnia kell „Európához". De akkor hogyan magya
rázhatjuk meg, hogy a XVIII. században a polgári gazdasági és társadalmi rendszer útjára lépő 
Franciaország nem akart többé hasonulni „Európához", azaz a feudális rendszerhez, vagy azt, 
hogy a Szovjetunió, majd a népi demokratikus országok is végleg szakítani törekedtek 
' „Európa" kapitalista gazdasági-társadalmi rendszerével? A szerző ugyan igyekszik az iro
dalmi problémákat a történeti-gazdasági alapról megközelíteni, elemzése végső soron mégis 
elvont marad, mivel „Európá"-t ködös, meghatározhatatlan „több mint nemzeti" egységként 
tételezi fel. A magyar irodalom és „Európa" kapcsolatának kérdéseit ugyan fejlődésében 
szemléli, csakhogy fejlődésszemléletében nem érvényesül a dialektikának az az oldala, amely 
a fejlődést az ellentétek harcában látja. Európának ezt az „egységét" más vonatkozásokban is 

28 BABITS MIHÁLY: AZ európai irodalom története. Bp. 1957. 13. 
_29 SZERB ANTAL a következőket írja: „A világirodalom története az a folyamat, amely

ben a nemzetek fölötti jelentőségű írók és művek országhatárokon és évszázadokon átemelkedve 
megtermékenyítik és irányítják egymást. "Világirodalom. Bp. 1957. I. k. IV. o. 

30 ZOLNAI BÉLA: Világirodalom és nemzeti irodalom. Világirodalom története I. rész 
1944. 47. 

31 TUBÓCZI-TBOSTLER JÓZSEF: Magyar irodalom — Világirodalom. Bp. 1961. II. k. 741. 
32 Uo. 45. 
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megtalálhatjuk Turóczi-Trostlernél. Például ezeket írja: „Az európai terminológia a nemzetközi 
megértés egyik fontos feltétele, nemcsak a gondolkozásban, hanem az irodalomban is. Európa 
szellemi egységét terminológiai egysége biztosítja."33 Mi is erősen hiszünk a terminológiai 
tisztaság jelentőségében, de már sokkal kevésbé hiszünk abban, hogy ez biztosítaná Európa 
szellemi egységét. 

* 

A nemzeti irodalmak létrejöttének időszakában, s fejlődésük valamennyi fordulóján, 
lényeges, sőt döntő kérdés a nemzeti eredetiségükért, nemzeti voltukért vívott küzdelem. 
Láttuk viszont, hogy a nemzeti jelleg féltésének öncélúvá válása provincializmusba taszíthatja 
a nemzeti irodalom fejlődését. A múlt századi magyar irodalomtudományt és kritikát is az 
eredeti nemzeti jelleg megőrzése feletti mértéktelen aggodalom jellemezte. A felszabadulást 
követő években egy másik végletbe lendülve szakítottunk a nemzeti örökség túlnyomó részé
vel, később azonban visszakanyarodtunk „hagyományainkhoz", s újra felélénkültek olyan 
törekvések, amelyek a nacionális begubódzásra irányulnak. A más népek irodalmától való 
elfordulás a nemzeti hagyományok túlzott hangsúlyozásában nyilatkozik meg. Ilyen tenden
ciák érvényesülnek többek között Simon Istvánnak és Fodor Józsefnek a Kortársban a közel
múltban megjelent cikkeiben is. Ezek az intenciók — a régiek és az újak — önkéntelenül is 
a más népek irodalmának tanulmányozásától való elzárkózásra ösztönöznek. Ezzel is, többek 
között, olykor akadályozzák az irodalmi korszerűség kibontakozását s egyúttal vétenek a nem
zeti irodalom fejlődésének igazi érdekei ellen is. Bartók Béla joggal mondotta, hogy „ . . . idegen 
befolyás elől való teljes elzárkózás hanyatlást jelent. . . "34 Valóban, a más népektől való teljes 
elzárkózás a nemzeti művészetet csak zsákutcába taszíthatja. 1882-ben, a sokat tapasztalt 
Kossuth Lajos, aki már elérkezett a Dunakonföderáció gondolatához, válaszolva azoknak, akik 
a kozmopolita jelleg elleni harc jelszavával akartak falat emelni a magyar irodalom és más 
népek irodalmai közé, ezeket jegyzi meg: „Hanem midőn Ön a kozmopolitikus áramlat 
felől panaszkodik, meg vagyok győződve, hogy ezt úgy érti, mintha azt óhajtaná, hogy fajunk 
akár az európai társadalom simító befolyásától, akár az idegen irodalom színe-javának a hazai 
talajba átültetésétől elzárkózzék. Ez annyit jelentene, mint az eredetiség kedvéért a célon 
túllőni. Pedig aki túllő a célon, az nem talál. Van egy bizonyos közösség az európai kultúra. 
birtokában, mely nem ismer földirati határokat, és magáévá teszi, ami kiválóan jó az irodalom
ban, akárhol terem az. Példa reá Petőfi költészete és Jókai regényei."35 Tehát a nemzeti 
irodalom más népek irodalmától való elzárkózását célzó kísérletek Kossuth szerint az irodal
mat a nacionalizmusba, a fülledt provincializmusba taszítják. Ennek ellenszere kétségtelen a 
világirodalomból merített inspiráció. Csakhogy ez sem olyan egyszerű kérdés. Hiszen a külföldi 
példáktól csak akkor nyerhet sokat az író, ha azok tanulságait eredeti módon tudja felhasz
nálni, s képes szintetizálni alkotásaiban. Joggal is ostorozzuk a szűken provinciális nemzeti 
teóriákat, de ne felejtsük el azt sem, hogy a világirodalom követése is rejt magában buktató
kat, amelyektől óvakodnia kell az írónak. 

Egy nemzet irodalma, egyes írói nem „általában" fordulnak a világirodalomhoz, 
hanem mindig konkrét jelenségekhez, meghatározott nemzeti irodalmakhoz, irányzatokhoz 
vagy éppen egyes írókhoz. A kérdés az, hogy kiktől, mit és hogyan tanuljanak. Erre 
rendszerint így szoktak felelni: „természetesen az írónak a világirodalom leghaladóbb 
irányzatát kell követnie". Elvben ez így nagyjából igaz is, de az igazságot mégis nagyon 
leegyszerűsíti. Az író akkor jár helyes úton, amikor nemzete, társadalma életének, hőseinek 
ábrázolásához más nemzeti irodalmaktól kölcsön veszi mindazt, amire éppen szüksége van, 

33 Uo. 25. 
34 BABTÓK BÉXA: Népdalkutatás és nacionalizmus. 
35 Haladó kritikánk Bessenyeitől Adyig. Bp. 1952. 64. 
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s onnan veszi, ahol meg is találja. Természetesen elsősorban az élő, haladó jelenségekhez 
kapcsolódik — persze azokat sem epigon, szolgai módon másolva —, de, másodsorban, a nem 
haladó irodalmi jelenségekből is tanul — azokat vagy teljesen, vagy részlegesen tagadva — 
s helyes kritikával innen is meríthet életábrázolásához éltető tartalmi vagy formai elemeket. 
Az eredeti író, akár a nemzeti irodalom hagyományaiban, akár pedig külföldi eredményekben 
találja meg a számára szükséges mintákat, tanulságokat, a művészi ábrázolás során az így 
nyert elemeket a felismerhetetlenségig képes asszimilálni, integrálni. De ehhez elengedhetet
lenül szükséges a szilárd eszmeiség, világnézet és művészi látás, amely képessé teszi á kölcsön
zött irodalmi elemek helyes kiválasztására s kritikai-művészi feldolgozására. Az ilyen művész 
meg tudja különböztetni a pozitívat a negatívtól, de egyaránt tanul mindkettőből. 

Ha az író vagy művész nem a fentiek szerint közeledik a világirodalomhoz, 
hanem annak testetlen, elvont fogalmát tartja szem előtt, akkor ez -elvonja őt a nemzete, 
a saját társadalma előtt álló problémáktól, az irodalom fejlődésének reális útjától és a kozmo
politizmus tévútjára sodorja. Ennek veszélyességére vonatkozóan nem árt felidézni Vasvári 
Pál szavait: „Biztosan hihetjük — írja —, miszerint az ily kozmopolita azért vallja magát 
az emberiség apostolának, a nagyvilág polgárának, hogy körülötte levő szegény honfitársaival 
ne kelljen jót tennie; azért akar fölülemelkedni saját hazáján, hogy a honfikötelességektől 
föloldozza magát."36 Már a múlt században sokan helyesen emeltek szót a kozmopolitizmus 
szellemének az irodalomban való eluralkodása ellen. Erdélyi János küzdött ellene a legádázab
ban, s ez érthető is, hiszen ő volt az, aki harciasan követelte az irodalomban a nemzeti jelleg 
megvalósítását. Míg azonban Erdélyi János a nemzeti eredetiség nevében csaknem feláldozza 
a „világirodalmi szempontot"37, addig többen helyesen látják a kérdés két oldalát. Eötvös 
József például, miközben hangsúlyozza, hogy „világköltő csak az lehet, ki elébb egy nemzet 
költője volt", arról sem feledkezik meg, hogy az a költő teljesíti nemzeti kötelességét, aki 
„lerótta tartozását az egész emberiség irányában",38 Kossuth Lajos, miközben bírálta azt, 
hogy egyesek minden külföldi eredményt elutasítottak, világosan látta a kozmopolita szemlé
letnek a nemzeti közérzületet bomlasztó hatását is, s elítélően jegyezte meg, hogy „ez több 
mint baj, ez valóságos veszély, melynek káros következményei kiszámíthatatlanok..."39 

Az elvont, hamis világirodalmi követelmény sokszor a korszerűséggel álcázza magát. 
A modernség jelszava olykor összeszövődik a nemzeti irodalom egészséges tendenciáinak 
tagadásával. Vajda János, aki pedig aligha vádolható a népnemzeti elv szűkös értelmezésével, 
Magyarság és nemzeti önérzet című cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy „Keletkezőben 
van egy új irányzat, mely magát legkorszerűbbnek adja ki, kizárólagos szabadalmat atíva 
magának az egyedül „modern európai" cím viselésére, holott pedig a cím csak egy álarc, 
mely alatt a sivár, hazafiatlan, magyartalan, a nemzetiséget tagadó úgynevezett kozmopolita
ság — világpolgárság — rejtőzik."40 Ilyen törekvésekkel, mi tagadás, manapság is találkozunk, 
amikor a modernség, korszerűség címén csorbát kívánnak ejteni az irodalom társadalmi 

36 u 0 > 37 ERDÉLYI JÁNOS: A magyar líra. (1859.) c. cikkében ezeket írja: „Hogy a szép tudo
mány örök szabályai, minő a „művészet öncél", vagy igen nagykörű állítások, minő „a világ 
irodalmi szempont" stb. habár igazak és vallandók is különben, mint némely korok és elmék 
által felfoghatatlan üres egyetemességek, rajtam alig segítenek valamit, s a szépirodalom keve
sebbet a valaminél: esztétikai műveltségünk állásából s példákból látom." (Erdélyi János. Tan. 
9.) Továbbá az egyetemes irodalom történetében ezt szögezi le: „Mégis ez a fogalom (a világ
irodalomról van szó) gyönge oldala, mert egyhangúság, modorra viheti a szellemet s ellene 
van a népek egyéniségének, mi az irodalmak fő-fő szépsége." ERDÉLYT JÁNOS: Egyetemes 
irodalomtörténet Pest, 1868. 9. 

38 Haladó kritikánk Bessenyeitől Adyig. Bp. 1952. 36.. 
38 Uo. 64. 
40 VAJDA JÁNOS: Magyarság és nemzeti önérzet. 1896. 
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funkcióján, vagy pedig az irodalom belső törvényszerűségein, sajátságain. S ez a törekvés 
épp olyan káros, mint a világirodalomtól való elzárkózás. 

A kozmopolitizmus kérdését, akárcsak a „nemzeti" vagy a provincializmus problémáját, 
csak történelmi szemlélettel vizsgálhatjuk. Elvileg teljes mértékben elítéljük a kozmopolitiz-
must, azt a törekvést, amely arra törekszik, hogy eltérítse az írókat a társadalmukban, a 
nemzetükön belül végzendő feladatoktól. Ez ma is érvényes. Ahhoz azonban, hogy a kérdést 
teljes komplexitásában ítélhessük meg, tisztáznunk kell a kozmopolitaság és a proletár inter
nacionalizmus közti alapvető különbséget. Amíg a kozmopolitizmus a világot — a nemzet 
helyzetétől, történetétől független, elvont — egységnek tekinti, addig a proletár internacio
nalizmus úgy tételezi fel a világ egységét, hogy nem tagadja a nemzet létét sem. A proletár 
internacionalizmus a népek egyenjogúsága elvén épül, s a nemzet problémáit a nemzetközi 
munkásmozgalom érdekeinek veti alá. 

A burzsoáziától, amely a nemzetek létrejöttének aktív szereplője volt, nem idegen 
a kozmopolitizmus, sőt mai viszonyaink között egyik fő ideológiai támasza. A nacionalizmust 
és a kozmopolitaságot egyformán vallja, s a súlyt vagy az egyikre, vagy a másikra helyezi 
pillanatnyi érdekeitől függően. Pl. a múlt századi nemzeti függetlenségi harcokban a burzsoázia 
a nacionalizmus bajnoka volt, de ma az imperializmus világuralmi törekvéseit azzal próbálja 
igazolni, hogy a nemzeti kereteket feleslegesnek, elavultnak nyilvánítja. Ugyanakkor a kozmo
polita burzsoázia a nemzet egyedüli képviselőjének mondja magát, s a proletariátust mindenütt 
hazafiatlansággal vádolja. Ez a jelenség nemcsak politikai síkon jelentkezik, hanem a kul
turális, az irodalmi, a tudományos életben is. 

Amikor a kozmopolitizmus kérdését boncolgatjuk, nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy ennek a fogalomnak a tartalma is adott történeti körülmények szerint változott. A mi 
irodalmunkban is hol pozitív, hol meg negatív értelemben használták a kozmopolita jelzőt. 
Múlt századi irodalmunk fejlődésében is különböző szerepet játszott ez a probléma. Egyes 
esetékben harcot jelentett a káros idegen befolyás ellen, de volt példa arra is, hogy a haladó 
mozgalmakat bélyegezték meg azzal, hogy kozmopoliták. így pl. a 70—80-as években Gyulaiék 
ádáz harcot folytattak Vajda, Reviczky, Komjáthy s-mások törekvései ellen. Reviczkyék 
az általános emberi jelszavával tulajdonképpen Gyulaiék ekkor már erősen provinciális 
jelleget öltő népi-nemzeti elvét próbálták ellensúlyozni,41 ugyanakkor az új nemzedék elveivel 
sem volt minden rendben, „általános", „örök" emberi eszményük nem volt mentes az 
egyoldalúságtól, mert nem látták elég világosan a nemzet szerepét, s a nemzeti elzárkózottság 
helyébe a nemzet tagadását állították. 

Ebben az esetben a kozmopolitaság elleni küzdelem a szűk, nacionalista szemléletet 
erősítette, viszont az új nemzedék sem tudta precízen kifejezni haladó törekvését, mivel nem 
a társadalom konkrét mozgásából fogalmazta meg világelképzeléseit. 

Ady egy új történelmi korban már különbséget tesz a kozmopolitizmus és az inter
nacionalizmus között. Egész lelkével gyűlölte a sovén-nacionalizmust s véle a korlátoltságot, 
a butaságot és a reakciót, de megbélyegezte a kozmopolitizmust is egy új eszme, az inter
nacionalizmus nevében. Erről így vall egyik cikkében: „Kozmopolita csak a nyegle lehet, 
de internacionalista: minden becsületes mai ember."42 

* 

A nemzeti jelleg mértéktelen hangsúlyozása a provincializmus szűk határai közé szorítja 
az írót, de a világirodalom üres szólamként való hangoztatása megtéveszti s a nemzeti gyöke
rektől megfosztott kozmopolitizmus karjaiba lökheti. Elsősorban ez teszi oly szükségessé 

41 KOMLÓS ALADÁR: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. 
Bp., 1956. 79—91. 

42 ADY ENDRE: A nacionalizmus alkonya. Bp. 1959. 161. 
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a nemzeti irodalom és a világirodalom közötti viszony világos magyarázatát. Ezt a viszonytr 
a nemzeti irodalom és a világirodalom összefüggéseit, csak a marxizmus—leninizmus elvein 
épülő történelemtudomány és irodalomtörténet tudja tudományosan feltárni és kifejteni. 
Ennek alapján figyelembe kell vennünk a nemzet és a „nemzeti" történelmi fejlődését, konkrét 
szerepét és helyét az egyes korok társadalmi harcaiban, s ugyanúgy dialektikusan és történe
tien kell szemlélnünk az egyetemes összefüggések jelenlétére utaló „világtudat", „világiro-

- dalmiság", „kozmopolitaság" stb. helyét és fejlődését. A fejlődés mai szakaszában a tudomá
nyos szocializmus felfogása vált alapvetővé a nemzetek és a proletár nemzetköziség viszonyá
ról, összefüggéseiről, számításba véve azokat a gyökeres változásokat is, amelyek az Októberi 
Forradalom nyomán következtek be a nemzetek életében. 

Százegynéhány esztendővel ezelőtt, még a „fejletlen" társadalmi viszonyok között, Marx 
és Engels a Kommunista kiáltványban megállapították már, hogy a burzsoá termelési viszonyok 
által fellendített technika rohamosan átalakítja a régi termelési és szellemi viszonyokat. Felfi
gyeltek arra, hogy „A burzsoázia a világpiac kiaknázásával valamennyi ország termelését és 
fogyasztását kozmopolitává tette. A reakciósok nagy sajnálatára kihúzta az ipar alól a nemzeti 
talajt." Ennek következményeképpen „A régi helyi és nemzeti önellátás és elzárkózottság 
helyébe a nemzetek sokoldalú érintkezése, egymástól való sokrétű függése lép. És ez így van 
nemcsak az anyagi, hanem a szellemi termelésben is. Az egyes nemzetek szellemi terméke 
közkinccsé válik. A nemzeti egyoldalúság és korlátoltság mindinkább lehetetlenné válik és-
a sok nemzeti és helyi irodalomból világirodalom alakul"43. A tudományos szocializmus 
alapítóinak ezek a szavai félreérthetetlenül beszélnek a nemzeti keretek fokozatos feloldódásá
ról, s arról, hogy a szellemi termékek is a nemzetek köztulajdonába mennek át. Ez a meg
állapítás ma még sokkal inkább érvényes. Napjainkban a szocialista tábor gazdasága egyre 
erőteljesebben egysége felé halad. A népeink közötti viszony a lenini nemzeti egyenjogúság 
elvén épül. Mindez előfeltétele annak, hogy a szocialista világ egyes országainak művészete 
mind szorosabb egységben fejlődjék. Természetesen ez nem olyan tendencia, amely a művészet 
uniformizálódásához vezet. Ellenkezőleg, az ilyen fejlődés a művészet színeinek, kifejezőesz
közeinek, stílusirányzatainak folytonos gazdagodását tételezi fel. A szocialista nemzetek iro
dalmai között kialakuló mind szorosabb kapcsolat egyúttal egészséges, baráti verSengés is. 
A másik oldalra pedig a békés egymás mellett élés politikája hozzájárul a szocialista és a 
tőkésországok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, a szocialista kultúra befolyásának növe
kedéséhez a nem szocialista országokban. E kapcsolatok megélénkülésében és e befolyás 
megnövekedésében nagy szerep hárul a kultúrára, s így az irodalomra is. 

A szovjet irodalomtudomány egyik legjelentősebb képviselője, Konrád egyik érdekes 
cikkében arról ír, hogy „korunk a nemzeti irodalmak kora, és egyben az irodalmi kapcsolatok 
kora".44 Ezt annak idején már Goethe is leszögezte, s akkor ez igaz is volt, de ma az ilyen 
megállapítás már nem kielégítő. Nyilvánvaló ugyan, hogy a nemzeti irodalmak kora még 
nem járt le, de nem kevésbé kétségtelen, hogy a nemzeti irodalmak kapcsolatai lényegesen 
módosultak az előző századéhoz, sőt már századunk elejéhez képest is.45 A híradástechnika^ 
a közlekedés, a nyomdaipar hatalmas fejlődése közeli szomszédságba hozta az egymástól 
távol élő népeket is, s nagy lehetőséget teremtett irodalmuk kölcsönös megismeréséhez. 
E változások révén egyes nemzeti írók művei már szinte nemzeti nyelvű megjelenésükkel 

43 MARX és ENGELS: A kommunista kiáltvány. Marx—Engels Művei Bp. 1959. IV. k. 
445. 

44 N. I. KONRÁD: A jelenkor összehasonlító irodalomtörténetének kérdése. Izv. A. N. 
1959. IV. k. 

45 F. R. LOLLIÉE már a század elején azt írta, hogy: „A kozmopolitizmus és az inter
nacionalizmus a modern szellem, bekövetkezőben van, s az irodalom társadalmi funkciója 
szükségszerűen változik meg természetében." Histoire des littératures comparées, des origines 
au XXe siécle. 2. éd. 1906. 
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egy időben több más nyelven is megjelenhetnek. Gondoljunk csak a ma élő írók, Solohov r 
Aragon, Guillén, Arthur Miller, Dürrenmatt műveinek hódító útjára. Ezzel együtt jár az; 
irodalmi harcok és viták gyors kialakulása, állandó jelenléte és kiéleződése. A korábbi századok 
irodalmának története azt bizonyítja, hogy a nemzeti irodalmak közti harcok is igen szenvedé
lyesek és hevesek voltak. Az irodalmak és irodalmi nézetek közötti éles harc a ma viszonyai 
közt azonban még kényszerűbb szükségszerűséggel és szinte feltétlenül világméretekben 
folyik. 

A szocialista realizmus a világművészet új, magasabb szakasza, amely az,irodalom 
számára minden eddiginél nagyobb lehetőségeket teremt egy emberibb, művészibb és eszmeibb 
irodalom létrehozására. A szocialista realizmus a szocialista táboron belül és a szocialista 
országok határain túl is eszmei harcosságával és művészi kiválóságával teljesíti misszióját: 
szolgálja a kommunizmust építő népeket, a tőkés uralom ellen küzdő dolgozó tömegeket, a 
nemzeti függetlenségért harcoló mozgalmakat. Nem véletlen tehát, hogy az imperialista 
ideológiák szószólói, s az imperializmusnak elkötelezett írók és írócsoportok dühödten támad
ják a szocialista realizmus minden vívmányát. Ezt az irodalmi harcot olykor zavaró disszonan
ciák, s nem egyszer alattomos imperialista provokációk is jellemzik. Emlékezzünk a közel
múltban a Pasztyernak Doktor Zsivágó-'ia körül támadt, a Szovjetuniót rágalmazó zsivajra, sárra 
hogyan használták fel Nyugaton kétes értékű politikai célokra Dugyincev könyvét, valamint 
Nagibin könyvének botrányos meghamisítására, hogy csak egy pár közismert példát említ
sünk. A szocialista országok művészete is harcban áll a bomlasztó ideológiát, a dekadenciát, 
a művészetnek ellentmondó formalizmust terjesztő egyes nyugati irodalmi törekvések ellen. 
Tudjuk, hogy a tőkésországokban se szeri se száma a legkülönbözőbb irodalmi csoportosulások
nak és irányzatoknak, melyek közt egyaránt akadnak haladó, félig haladó és a tőkés rendszert 
nyíltan támogató alakulatok. Ezeknek a csoportoknak, illetve íróknak a megítélésekor hely
telenül jár el kritikánk, ha műveiket egyoldalúan, csupán formai oldalról közelíti meg. Tisztá
ban kell lennünk azzal, hogy a nyugati írók alkotásainak elemzése során nem csak akkor kell 
felfedeznünk a veszélyeket, amikor egyes haladó írók műveiket „modernizmussal" cégjelzik 
vagy az egzisztencializmust, vagy egyéb romboló ideológiákat közvetítik szélsőséges forma
bontással (mint Beckett „regényei", melyek már az irodalom alapvető funkcióinak teljes 
tagadását is kifejezik), hanem akkor is, amikor a reakciós világnézet (többek között az egzisz
tencializmus is) tiszta, klasszikus, realista művészi köntösben jelenik meg (gondoljunk Kipling 
vagy Camus műveire). Be kell vallanunk, hogy kritikánk nem áll mindig a helyzet magaslatán,, 
amikor ezeket a nyugati irodalmi jelenségeket kell elemeznie. 

Sokszor elhangzanak aggodalommal teli óvások a különböző nyugati, a szocializmus
ból idegén ideológiáknak a szellemi életünkbe való beszivárgása ellen. Mi is teljes mértékben 
osztjuk az aggályt. De meggyőződésünk az, hogy ezeknek a mérgező eszmei áramlatoknak 
csak abban az esetben tudunk sorompót állítani, ha kritikánk felhagy defenzív álláspontjával, 
amely igen kényelmes, álláspont, de amellyel aligha lehet a kérdések lényegéig eljutni. Irodalmi, 
kritikánk, irodalomtudományunk e gyengeségek ellenére is tett már egyet-mást e problémák 
megoldása végett. De a nyugatról áramló bomlasztó eszméket csak akkor tudjuk teljesen 
hatástalanítani, ha magas eszmeiségű és korszerűen művészi irodalmi alkotásokkal küzdünk 
ellenük. A nyugatról hozzánk eljutó filmekben és egyéb művészi termékekben, így az irodalom
ban is megnyilatkozó egzisztencializmus s a hozzá hasonló burzsoá ideológiák olyan kérdéseket 
is felvetnek, amelyekkel nekünk is foglalkoznunk kell, de úgy, hogy közben magát a kérdést, 
s természetesen a választ is, új szinten, azaz a kommunista eszmeiség szintjén kell kezelnünk,. 
s ily módon bizonyítanunk, mennyire elavultak, egyoldalúak, tudománytalanok, illetve 
művészietlenek ezek a burzsoá koncepciók. Ezt az összetett feladatot csak magas kommunista 
eszmeiségű s valóban korszerű művészettel oldhatjuk meg. 

Ezek a jelenségek megmutatják, hogy a nemzeti irodalom és a világirodalom össze
függéseinek kérdése továbbra is élő probléma. Fentebb már céloztunk arra, hogy korunkban 
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a nemzeti irodalmak közti kapcsolatok egészen más képet mutatnak mint a korábbi századok
ban. Ha a goethei „világirodalmat" abból a szemszögből nézzük, hogy a világirodalmi tudat 
milyen hatással van valamely nemzet irodalmára, vagy pedig egyes nemzetek írói:miként 
keresik és találják meg más nemzet íróinál a példát és ihletet, úgy világirodalom létezett 
jóval e fogalom megszületése előtt is, szinte azóta, amióta a művészet megszületett. A francia 
klasszicisták sokat merítettek a spanyol és az olasz irodalomból, s csaknem kötelező normájuk 
az antik irodalom. Az orosz klasszicista tragédiaírók pedig főleg a franciákat tekintik mesterük
nek stb. stb. Ekkor azonban, mint tanulmányunk elején megállapítottuk, az utánzás még 
egyáltalán nem jelentett problémát. A nemzeti irodalmak létrejötte után egy viszonylagos 
nemzeti bezárkózás következett be. Ez elsősorban a gazdaságilag akkor viszonylag fejletlen 
országokban volt jelentős tényező, míg az érettebb polgári nemzetek íróinál alig észlelhetjük, 
hogy aggódva és szorongva ügyelnek a nemzeti jellegre. A nemzeti irodalmak kibontakozása 
következtében beállt elkülönülési tendenciákat volt hivatott bizonyos értelemben ellen
súlyozni a „világirodalom" jelszava, amely arra ösztönzött, hogy az írók ne zárkózzanak be 
nemzetük szűk keretei közé, hanem tekintsenek ki a világba, tanuljanak másoktól, s ezáltal 
emeljék művésziségüket. Abban az időben többnyire még biztatni kellett az írókat arra, 
hogy ismerjék meg más népek irodalmát, de ahogy haladt az idő és-fejlődött a technika, 
egyre kisebbre csökkent az az időbeli távolság, amely az egyes nemzeti irodalmakban feltűnő 
új jelenségek hazai és külföldi befogadása, megismerése között fennáll. A' kapitalizálódás 
egyrészt erősítette a nemzeti korlátokat, másrészt pedig, s ez a jellemzőbb, fokozatosan alá
ásta a „nemzeti" tudatot. Ez is egyik feltétele volt annak, hogy a nemzeti irodalmak gyorsan 
és szélesen szerezzenek tudomást egymás teljesítményeiről. A technika hallatlan fejlődése 
azt eredményezte, hogy manapság a Moszkvában, Párizsban, Havannában közölt egyes 
fontosabb alkotások csaknem egyidejűleg válnak ismertté Budapesten is. Solohov, Aragon, 
Guillen művei igen gyorsan eljutnak olvasóinkhoz. De nemcsak meggyorsult ez az irodalmi 
„világforgalom", de a nyomdaipar növekvő intenzitása lehetővé tette a megjelenő művek 
számának mérhetetlen megnövekedését. Ezeknek a tényeknek köszönhetjük, hogy a magyar 
irodalom ma már ismertté vált igen sok országban, különösen a Szovjetunióban, de még 
olyan távoli országokban is, mint Vietnam vagy Korea. Ugyanakkor nálunk is rengeteg 
külföldi mű lát napvilágot, s a mai olvasónak módja van arra, hogy komoly világirodalmi 
műveltségre tegyen szert. Nemcsak a múlt klasszikusainak mind nagyobb számban megjelenő 
műveit élvezheti saját anyanyelvén, hanem korunk sok jelentős alkotását is a kezébe veheti. 
Solohov, Faulkner, Dylan Thomas, Aragon, Camus, Kafka, Dürrenmatt, Miller, Brecht, 
Jimenez, Jevtusenko, K. Fegyin, Szimonov, Kruczkowski műveit magyarul olvashatja a 
magyar közönség, s könyvkiadásunk, valamint a Nagyvilág című folyóirat a külföldi írók 
legújabb műveit szinte késedelem nélkül ismerteti meg a magyar olvasóval. Ez a puszta tény 
is új helyzetet jelent a nemzeti és a világirodalom viszonyában. A múlt században az írókat 
Ösztönözni kellett más nemzetek irodalmának megismerésére. A „világirodalmi" igény akkor 
is törvény volt, a világirodalom ismerete szükséges volt a nemzeti irodalom emelése szem
pontjából is. Az akkori viszonyok azonban alkalmasak voltak a nemzeti elzárkózásra is. Viszont 
századunkban, s kiváltképpen az utolsó évtizedekben a világirodalmiság elkerülhetetlen, sőt 
parancsoló kényszerűség. Olvasótáborunk világirodalmi tájékozottsága kétségtelenül olyan 
kényszerítő tényezővé vált a nemzeti irodalom fejlődésére, amilyent ez idáig sosem 
tapasztaltunk. Bizonyos értelemben ez is hozzájárul a világirodalom és a nemzeti 
irodalom között fennálló, eddig nem ismert feszültség megteremtéséhez. A nemzeti irodalmak 
közötti verseny ma kikerülhetetlen. Ma a nemzeti bezárkózottság, a provincializmus erősen 
mesterkélt jelenség, és sokkal súlyosabb és gyászosabb kihatása van az irodalom fejlődésére, 
mint bármely más korszakban. A világirodalmit nem szükséges keresnünk, hiszen szellemi 
légkörünkben jelen van, s egyre parancsolóbban hat irodalmunkra, ami azonban nem. jelenti 
azt, hogy ma már teljesen lejárt volna a nemzeti irodalom ideje. Egyáltalán nem, de minden-
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képpen meg kell határoznunk új értelmét. Ha marxisták módján, az életnek megfelelően 
akarjuk látni e fogalom tartalmát, fel kell számolnunk a „nemzet" misztikus értelmezését. 
A nemzetet semmiképpen sem tekintjük elsődlegesen faji egységnek, hanem „nemzeti problé
máinkat" a társadalmunkban végbemenő sajátos jegyeket is felmutató szocialista átalakulás 
problémáiból kell levezetnünk. Ez azt jelenti, hogy íróink akkor teljesítik „nemzeti feladatu
kat", amikor szocialista társadalmunknak, az ebben formálódó ember lelkivilágának kérdéseire 
felelnek. Ezt a feladatot akkor tudja maradéktalanul megoldani, ha a nemzet, azaz a szocializ
must építő nép, s ezen keresztül a proletár internacionalizmus, a szocializmus szolgálatába 
állítja művészetét. 

f Лайош Hupe 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА — МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Очерк'обсуждает отдельные проблемы весьма сложных взаимоотношений нацио
нальной и мировой литературы. Автор показывает, что литература гораздо теснее свя
зана с национальной почвой, чем музыка, живопись или любой другой вид искусства. 
В то же время отдельные национальные литературы являются составными частями миро
вой литературы. 

Литература не всегда была так связана с национальной почвой. Например антич
ная литература, литературы Ренессанса, барокко, классицизма имели универсальное 
развитие. Хотя литература того или другого языка и служила жизни народа и общества, 
но она не была устремлена к «национальному». 

С формированием наций и проявлением романтизма начинают складываться рамки 
национальных литератур. Параллельно с этим появляется понятие мировой литературы 
и, уже как необходимость, — „стремление к мировой литературе", С этого времени 
в развитии литератур требования, относящиеся к оригинальному национальному харак
теру и к всемирной литературы, проявляются вместе, однако, то первое, то второе 
требование оказывается в центре жизни национальной литературы. 

С этой точки зрения автор исследует вопросы народности, сопоставляя формиро
вание понятия народности венгерской литературы с подобными проблемами русской и 
французской литератур. 

Подходя к вопросу с позиций историзма, автор показывает, что взгляд на литера
туру с точки зрения национальных или всеобщих требований может быть положитель
ным, но в отдельных случаях один из подходов может сыграть и отрицательную роль. 
Большую роль играет национальный характер и понятие «всемирности» литературы и 
в нашу эпоху. Но требование «всемирности» в наших условиях развития техники, книго
издательства, транспорта гораздо важнее, чем когда-либо. ч 

Одним из главных выводов очерка является тот, что вопрос национального харак
тера литературы нужно решать, исходя из марксистского понимания нации, в духе про
летарского интернационализма. 
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