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SŐTÉR ISTVÁN KÖSZÖNTÉSE 

A történeti tudományok fiatal művelője kitűzheti maga elé az értelmező összegzés célját, 
de megvalósítani csak emberileg és tudományosan érett fővel, megfelelő történeti tapasztalat 
és valóságanyag birtokában fogja. Valóságtapasztalat és történeti anyag nélkül a legtehetsé
gesebben elgondolt összegzés is csupán okos vagy szellemes teoretizálás marad. Az összegzésre 
törő tudós sorsa örökös folytatás és örökös újrakezdés. Az összegzés újra meg újra újabb és 
újabb hiányokra hívja fel figyelmét. Most a tudománytörténeti szembesítés hiányát érzi, 
majd a rokon művészetekkel való összevetésnek észleli szükségét, aztán más népek sorsának, 
teljesítményének vizsgálatára, tanulságainak fölvételére inti őt a kritikai megfontolás. Egyszer 
egy gondolat fonalát kell elejétől végigkövetnie, másszor egy erkölcsi válság összetevőit kell 
tisztáznia vagy egy ízlésváltás körülményeit megmagyaráznia. Az általánosító, az emberi 
érvényű történeti gondolkodás csak hatalmas ismeretanyag birtokában nyerhet hitelt. 

Valóságtapasztalat és történeti anyag nélkül a legtehetségesebben elgondolt összegzés is 
csak okos vagy szellemes teoretizálás marad. De az a történeti tapasztalat s az a valóságanyag 
lesz igazán erős építőköve egy értelmező összegzésnek, amelyet megszerzője, befogadója elejé
től fogva tudatosító átéléssel, gondolattá emelő élményiséggel tesz magáévá. Jelentős szinté
zis embere az lesz, aki nemcsak elfogadta, hanem kezdettől, határozott célok jegyében keres
te is az átélésre érdemes, a gondolatot sugalló élményt. 

Tudománytörténetünk kimagasló egyéniségei közül kevésre áll mindez oly határozottan, 
mint a hatvanadik esztendejét most betöltő Sőtér Istvánra. Értekező munkássága első évti
zedében a kritika, a vita s az esszé voltak igazi műfajai. Valóájban azonban nála az előbbi 
kettő is az utóbbi alá volt foglalható. Mégpedig annyiban, hogy akár a legkisebb írásaiban is, 
könnyed kézzel rajzolt finom karcolataiban is rendszerint kimunkált vagy legalább fölvetett 
egy-egy gondolatot. Olyan gondolatot, amely aztán változatokban, folyvást mélyítve és emelve, 
újra meg újra visszatért további írásaiban. Olyan gondolatot, amelynek mindig irányultsága 
volt, amely mindig valamely emberi, valamely erkölcsi cél irányába mutatott. 

Sőtér az életben sem a közvetlenség, a forma nélküli közvetlenség embere. Tisztet ád meg 
és tiszteletet vár el. Szépírói tevékenységének ítélői nem egyszer vélték hatása csökkentőjének 
közvetettségét, személyes jelenlétének rejtettségét. Lehet, hogy van igazság vélekedésükben; 
bár mennyi kiváló írót ismerünk, aki mélyen műve mögé, műve igazsága mögé húzódott! 
Az értekező, a tudós Sőtérnek azonban mindenképpen erénye ez; joggal mondja önérzettel 
egy könyvének bevezetőjében: tanulmányokkal és cikkekkel, művekké és gondolatokká szűrt 
élményekkel tanúja ő annak a kornak, annak a nemzedéknek, amelynek szellemi arculatát 
erőteljesen formálta ő is. Az emlékezések és vallomások árfolyamvesztő áradatában az ő 
írásai között alig van olyan, amelyben magáról szól. S ha szól, az elvekről beszél, amelye
ket követ, a célokról, amelyek vezérlik, a tervekről, amelyeknek megvalósítását hasznosnak 
véli. Tudományos munkásságának ars poetica-ját adja ezekben az írásaiban. Leggazda-
gabban, legtömörebben, legélesebben megfogalmazva talán a Tisztuló tükrök című kötet 
előszavában. 

1* 131 



Irodalomszemléletének, irodalomvizsgálatának kulcsszavait, alapfogalmait szinte mind 
együtt találni itt. Vád érte: olyan kontinuitást teremt visszamenőleg pályáján, amely nem volt 
meg, amely nem volt ilyen egyenesvonalú és egyértelmű. Pedig ha tüzetesebben átolvassuk 
korábbi szakaszainak termését, az egyre mélyülő, bővülő és világosodó célkitűzések belső 
azonosságát állapíthatjuk meg. Az eszközök és a módszerek változtak, amelyekkel e célkitűzé
seket elérhetőknek vélte, a kor kívánalmainak, műveltsége tágulásának, tapasztalatai gyara
podásának ütemében és követelményeinek megfelelően. 

Az irodalom legfőbb célja Sőtér szerint az, hogy természete, lényege megismerése által 
segítse az ember cselekvését, segítse az ember életét teljessé, széppé, kiegyensúlyozottá tenni. 
Az emberi lét, az emberi lényeg, az emberi lehetőség tudatosítása egy ember életén át, egy 
ember tapasztalatvilágán át is gazdaggá gyarapodhat. De mennyire sokszorozódik meg az 
irodalom értő befogadásával, a legnagyobb érzékenységű emberek legmagasabb szintűén, azaz 
művészien tudatosított élményvilágának befogadásával. Vagyis Sőtér számára nem foglalko
zás az irodalomolvasás, mégcsak nem is afféle artisztikus életforma, hanem a személyisége ki
építésének, az élete kibővítésének, megsokszorozásának eszköze. S ha ez az olvasás, ha ez a 
tudatosító kritikai olvasás, — mennyivel inkább az az irodalomtörténeti-kritikai olvasás. A 
tudatosításnak a saját kultúrateremtésnek oly fölfokozott lehetősége az irodalomtörténet
írással való olvasói-kritikai foglalkozás, amilyet alig nyújt valami más. 

Ha azonban az egyes ember életében is ily fontos szerepet tölthet be az irodalom és az 
irodalomtörténet, mennyivel fontosabb lehet szerepe a közösség, a nemzet, az emberiség 
életében, tudatának formálásában. Sőtér óv az irodalom lehetőségének túlbecsülésétől, de 
figyelmeztet lebecsülésének mérhetetlen veszélyeire is. A jelen csak a múlt értékeiből, a múlt 
tapasztalataiből épülhet, s a jövő csak a jelen értékeire alapozhat. A múlt benne él a jelenben, 
a jelen benne fog élni a jövőben. 

Mindez jelzi, meghatározza Sőtér irodalomtörténeti tevékenységének elveit, módszereit, 
de jelzi és meghatározza irodalmi, irodalomtörténeti vonzódásait is. Mindenekelőtt ahhoz az 
irodalomhoz vonzódik, amely nem pusztán kifejezi alkotója bárminő élményét, érzelmét, 
indulatát, válogatás és ítélkezés nélkül, hanem ahhoz, amely gondosan szűr és felelősen értékel. 
Újra meg újra fölemeli szavát az ellen, hogy az írói indulat hevét, vagy akár az egyéniség meg
nyilvánulási erejét összetévesszük az írói mű igazságával. 

Azokhoz fűzi rokonszenve, akik úgy formálták élményeiket, úgy formálták tudatukat, hogy 
általa az életnek minél teljesebb, minél hasznosabb, minél kiegyensúlyozottabb formája jött 
létre. Rokonszenve mindenekelőtt így a klasszicizmusé és testvéreié, távolságérzetet, idegen
kedést viszont a romantikával és a vele rokon irányokkal érez. S ha egykor, ifjúságában a 
tudatosító, ítélő irodalom egyik csúcsát Gide művében és magatartásában látta, ma, mérhe
tetlenül tágabb és elmélyültebb horizonttal, arra a Goethére tekint legfőbb példaadó gya
nánt, aki oly tiszta egyszerűséggel, oly szép emelkedettséggel, s szellemi mámorral tudott 
alkotni s tudta az irodalom hasznos, tanító, emberi szerepét megfogalmazni. 

Ez a vonzódás azonban nem jelenti sem azt, hogy más irányok értékeinek méltánylására 
kevesebb fogékonysággal és készséggel rendelkeznék, sem azt, hogy ezt az irányt vagy rokonait 
helyezné egy-egy korszakban, az adott korszak valósága ellenére, a többiek elé. Sőt, történelmi 
látókörének folytonos szélesbültével egyre erőteljesebben hangsúlyozza, hogy számtalan kor
ban különböző irányzatok élnek egymás mellett, hogy az irodalmi korszakok átnyúlnak egy
másba, s együtt teremtik meg egy-egy történeti szakasz lehetséges értékeit. Azt azonban mind 
inkább törvényszerűnek látja, hogy a bontó, a múlttal szakító, az összegzést elhárító korszako
kat szükségszerűen kell hogy kövessék a művészet, az emberi tudatosság érdekében összegző, 
a múlttal való szerves összefüggés tudatát kimunkáló és megőrző korszakok. 

Felfogását a korszakok és irányzatok együttélésének és egymást váltásának történeti folya
mairól akkor tudta igazán kimunkálni, midőn tevékenységét áthatotta a marxista filozófia 
és kifinomította a klasszikus német esztétikai gondolkodással való benső kapcsolat. Széles 
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ismeretköre, bőséges élménykincse a gondolkodás dialektikájának hatására hozta meg igazán 
gazdag termését, a mindig irodalmi anyagban mozgó történetiséget. Mélyebb megismerkedése 
Lukács György esztétikai munkásságával siettette Sőtér nézeteinek kristályosodását, rend
szereződését. Ez az ismerkedés mind az esztétikai elvek tekintetében, mind pedig a konkrét 
irodalomtörténeti értékek tekintetében nemcsak rokonulásokhoz, hanem termékeny eltérések
hez is vezetett a két tudós között. Lukács mélyebben volt kötve a klasszikus német filozófia 
eszményeihez és példáihoz, Sőtér mélyebben az irodalmi élemények sugalmához s a magyar 
irodalom belső folyamataihoz. Ez a kettősség, ez az eltérés, sőt egyes kérdésekben ellentét, 
mégpedig a marxista történetiségen belüli eltérés és ellentét nemcsak hogy káros nem volt, 
de számtalan kérdés új fölvetését hozta magával s magasabb rendű összegzését mozdí
totta elő. 

Kezdő évtizedében Sőtér az esszé műfaji stílkörében alkotott. Az írás mesterségét, a meg
fogalmazás művészetét, a közlés hibátlan biztonságát a Nyugat első nagy mestereinek s a 
Nyugat második nemzedékének, az Illyés—Szabó Lőrinc—Márai-nemzedék stílkitűnőségeinek 
iskolájában tanulta. De gondolatai mind határozottabb rendszereződése, a régebbi értekező 
próza remekeiben való mind bensőségesebb elmerülése, s mindenekelőtt pedig a maga emberi 
tapasztalatainak megsokasodása stílusát a nemzedékiből egyre inkább sajáttá, egyedivé avat
ta. Ha az alkalom úgy kívánja, a hangnemek, a modorok széles skáláján ír Sőtér, ma is, a 
karcolattól a súlyos elméleti fejtegetésig; de vezető műfaja, modora most immár a szigorú 
tárgyias tanulmányé lett. Az oly szólamszerű megfogalmazások, mint „latin világosság", 
„franciás könnyedség", kihulltak eszmélkedése rostáján. Az újabbkori európai irodalmi eszmél
kedés legmagasabb korszakával, az eleve szintézisre beállított, a Goethe—Schiller-korszakkal 
való foglalkozás emberi valóján épp úgy nem maradt nyom nélkül, mint előadásmodorán sem. 

A gondolati elmélyülés, az eszmei s az ismeretanyag föltorlódása első monográfia-eredmé
nyét, korai nagy Jókai-esszéje után, Eötvös-könyvében hozta meg először. A választás jellem
ző: az áradó érzelmiség emberéből a tevékeny fegyelem klasszikusáig emelkedő Eötvös, az 
irodalom hasznosságának hitvallója nagyon is illett Sőtér átrendeződött irodalomszemléletéhez. 
Az egyre tüzetesebb alapossággal megvizsgált kor, az egyre halmozódó történeti-irodalmi él
ményanyag, az egyre erősebben érvényesülő rendszerező akarat azonban az egyes írói monog
ráfiái után természetszerűen hozta el a korszakszintézis vágyát. 

Az az említett tudományágazati és alkati tulajdonság, hogy az irodalomtörténész útja 
örökös folytatás és örökös újrakezdés, Sőtér pályáján ekkor mutatkozott meg leginkább. 
A századközépről szóló alapvető monográfiáját, a Nemzet és haladást részlettanulmányok 
sokaságával készítette elő: egyszer az előzmények felől közelített, másszor a következő kor
szakból nézett rá vissza, egyszer a korszak világirodalmi párhuzamait vizsgálta, másszor a 
korszak hazai egyes műveit és szerzőit dolgozta föl újra. 

Szükségszerűen kellett szemberalálkoznia így egyetlen nagy fajsúlyú szintézis-előzményével, 
Horváth Jánoséval, és szükségszerűen kellett történetiségben és esztétikai-szemléleti távlatban 
meghaladnia. 

A Nemzet és haladás azonban akarva-akaratlan magában hordta két még szélesebb, két 
még egyetemesebb szintézis ingerét, ösztönzését: egy teljes magyar irodalomtörténetét és egy 
európai korszak szintézisét, a XVIII—XIX. század európai irodalmáét. Az első a hat kötetes 
akadémiai irodalomtörténetben valósult meg. Ez lett a magyar irodalomtörténetírás eddig 
legnagyobb közös vállalkozása, amelyben Sőtér főszerkesztősége alatt a tudományág szinte 
minden jelentős képviselőjét sikerült szerzőként vagy lektorként egybegyűjteni. 

Sőtér ezután a második jelzett feladat felé fordult. Ma az európai XVIII. és XIX. század 
irodalmát, a klasszicizmus, a romantika és a realizmus irányzatát vizsgálja úgy, hogy minden
kor szerves része búvárlatainak hazája irodalma is. Nemzeti feladatot teljesít ezzel: irodalmunk, 
kultúránk európai tudomásulvétetése ügyét egy-egy remekmű jó fordítása is kitűnően szol
gálja, de az európai tudatba való szerves begyökereztetését csak oly szintézistől remélhetjük, 
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amely az európai szellemi-irodalmi folyamatokba magától értető természetességgel tudja a 
magyar irodalom rokon vagy ellenttétes folyamatait beléötvözni, beleszőni. Egy olyan szin
tézistől, amelyben Közép-Kelet-Európa kis nyelvterületű irodalmai végre nem appendixként, 
nem izolált apróbetűs függelékként adatnak elő. Ez a kettős törekvés Sőtérnek a nagy irodal
mak nemzetközi fórumain is erős visszhangot keltett, s ennek jegyében érte a hazai szaktudo
mányt az a megtisztelés, hogy személyében először választotta elnökét a Nemzetközi Kom
paratisztikai Társaság szocialista országból. 

Ha szabad ily ünnepi alkalommal óhajt kifejezni, az az, kapjon ebben a szintézisben a 
poétikai mező is épp úgy átgondolt és alapos részesedést, mint az eszmetörténeti. Az irodalom
történetírás egyik világszerte észlelt krízispontja éppen az — a lehető legnagyobb egyszerű
séggel szólva —, hogy fölötte fejlett történeti és lélektani módszereket egy statikus világképre 
épült régi poétikával párosít. A műelemzés igényének áradatszerű megjelenése (és elburjánzá
sa) bizonyosan ennek a kettősségnek az érzetében leli egyik fő forrását és magyarázatát. Az 
egy mű, az egy életmű elemzésére kiterjedő poétikai megújulás azonban, bár nélkülözhetetlen 
alap és legfőbb kiindulás egy általános, egy egyetemes igényű és érvényű megújuláshoz, maga 
nem helyettesítheti azt. S miért ne járulhatna ez a vállalkozás, s miért ne járulhatnának jól 
fölkészült magyar tudósok, fölvértezve egy mélyebb s igazabb ember- társadalom- és törté
netszemlélettel, jelentékenyen hozzá e krízisjeienség föloldásához. A Nemzet és haladás szer
zője, az akadémiai irodalomtörténet szerkesztője, a jelenkori irodalom kezdeteinek kiváló is
merője és értője, alkotó erejének teljében hathatós segítséget nyújthatna mindehhez. 

Alkotó erejének teljében áll a hatvan esztendős Sőtér István; — s hogy még sokáig, nagyon 
sokáig abban is maradjon, ezt kívánja e folyóirat szerkesztősége, munkatársi köre s az egész 
magyar irodalomtörténeti, irodalomtudományi közvélekedés. 

134 


