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NÉMETH G. BÉLA 

A TUDATOS ÉLETMŰ-ALKOTÁS JEGYÉBEN 
(A hetvenesztendős Sőtér Istvánról, a tudósról) 

1, 

Alkat és feladat, helyzet és képesség, lehetőség és fölismerés egymásba vágó találkozása nélkül, egy
másra lelő megfelelése nélkül jelentős tudományos életmű aligha jöhet létre. Ez az egymásba vágás, ez 
az egymásra találás azonban csak előfeltétele, ám magában még egyáltalán nem biztosítéka is ilyen 
életmű megszületésének. Mellőzhetetlen hozzá az alkotói elszánás és vállaló erőfeszítés; amit vi
szont csak erkölcsi akarat és történeti átlátás kormányozhat a maradandót teremtés útjain. Élet
műről beszélnünk a létrehozott művek bizonyos mennyisége nélkül nem lehet, de a nyomdai 
produktumok akár elképesztő mennyisége sem tesz ki életművet.-Értékkereső magatartás, érték
fölmutató rátalálás, értékátadó képesség nélkül nem képzelhető el sem egyedi, sem közösségi 
tekintetben jelentős életmű. Fölvillanások, megsejtések, ráérzések mindenkor becsesek, de csak a 
folyton tovább vizsgált és tisztázott értékek köré épített egészben juthatnak történeti szerephez és 
fontossághoz. Olyan egészben, amely az ember lényének, életének, históriájának megértéséhez és 
megvilágításához segít a maga szakági eszközeivel. 

Aki a hetvenesztendős Sőtér István közel félszázados tevékenysége termésének, több mint húsz 
kötetre rugó tudományos munkáinak tartalomjegyzékét egymás után olvassa, tán meglepődik, sőt, tán 
meg is ütközik azon, hogy ugyanazok a tanulmánycímek, hol változattal, hol változat nélkül, 
ismételten, s több kötetében is előfordulnak. Aki azonban magukat a tanulmányokat is elolvassa, 
tapasztalhatja, hogy legtöbb esetben jelentősen átalakítva látja őket viszont. S ha némely - ritka -
esetben az átalakítás viszonylag kevés is bennük, az új környezetben jelentésük alaposan módosul. Ne 
szépítsük azonban a dolgokat. A változtatásnak, a módosításnak, a továbbmunkálásnak ez a lehetősége 
kevésnek adatott meg a hazai irodalomtudomány világában. De ne is mitizáljuk a dolgokat. Kevésnek 
jutott ez a jokapcsolatos lehetőség pályatársai közül osztályrészül, de távolról sem csak neki. Mégis 
hány húsz-huszonöt éve keletkezett könyvet kaptunk változatlan formában az utolsó évtizedben 
kézhez. Kényelemből nem változtattak rajtuk? Vagy művészi értéknek, művészi megvalósulásnak 
tekintették őket? Esetleg történeti dokumentumoknak fogták fel szerzőik őket? De hisz utóbbiként 
bármely könyvtárban elérhetőek; előbbiként viszont a tudomány lényegével jönnek ellentmondásba. 
Mert a tudományban, főleg éppen az irodalomtudományban ugyan majdnem nélkülözhetetlenek a 
művészi velleitások, de lényegét mégiscsak a folyton módosuló igazság értelmi, elemző-összegző 
keresése és rögzítése teszi. 

De nem vita vagy védelem jegyében hoztuk ezt rögtön a kezdetnél föl. Sőtér tudósi magatartásának 
néhány általánosabb alapsajátságát ragadhatjuk rajta keresztül meg. Olyan alapsajátságát, melyet az 
európai művelődéstörténet tárházában (- a legmagasabb példákhoz nyúlva - ) leginkább a goethei 
magatartástípussal szoktunk jelölni, rokonítani, ha mégoly távolról s áttételesen is. Életfolyását 
Sőtérnek érte nehéz gyász, sőt tragikum is. Tudósi pályaalakulása azonban szerencsés volt, ha 
szerencsének tekinthetjük azt, hogy kellő alkalom, szerep és keret kínálkozik a tehetségnek képességei 
kifejtésére. Kezdettől megértette Sőtér az alkalmakban rejlő indításokat, kitöltötte a keretek nyújtotta 
lehetőségeket, főleg pedig felnőtt a szerepek kívánta magatartásokhoz, hogy aztán már ne csak 
felismerje, hanem maga is alakítsa az alkalmakat, a kereteket, a szerepeket a korszaknak is, önnön 
kibontakozásának is kívánalmai szerint. Nem hagyta, liogy pusztán üllő legyen, - kalapács is akart 
lenni. Ki is világlik írásaiból minduntalan, hogy nemcsak művészetértést, de pálya- és karakteralakítást 
is igyekezett tanulni a weimari mestertől. Mint az, ő is folyton szembesítette magát a kor folyton 
változó tartalmaival, s törekedett úgy formálni az újabb és újabb ismeretek, tapasztalatok s élmények 

l l tK 1983/4 311 



jegyében önmagát, önmagának és világának értését, megragadását és megmunkálását, hogy minél több 
értékét tarthassa meg korábbi világának, s minél több újat szervíthessen magáévá a megismert újakból. 

„Változandóság az állandóságban" - így akarta ó' is azt a minden időben alapvető feladatot 
megoldani, melyet ma - divatosan - az identitás problémájának, az önmagukkal való azonosság 
problémájának szeretünk nevezni. Aki végignézi tudósi munkáit, különösen épp a többször megírotta-
kat, a többször átdolgozottakat, láthatja, nemcsak elődeitől és generációjától hasonított át magának 
ismereteket és módszereket, hanem az utána következő nemzedékektől is. A fölvilágosodásra is, a 
klasszicizmusra is, a romantikára is figyelő goethei típusú kíváncsiság és befogadó készség rokona ez. S 
ugyanily típusú, rokonságú az az eljárás is, ahogy szépírói tapasztalatait az irodalomtörténetben, az 
irodalomtörténetieket a szépirodalomban hasznosítani, kizsákmányolni igyekezett. A maga megőrzése 
nála ritkán jelentett korábbi nézetekhez, tételekhez, dogmákhoz való minden áron való, minden 
belátás ellenére keresztül vitt ragaszkodást. 

Oppurtunity: a magyarban rossz íze van ennek a szónak. A józan, kitartó munkálkodást s a 
termékeny költői álmodozást bölcs egyensúllyal és mértékkel egyesítő angol nyelvhasználatban azon
ban egyik alapszava az okos, s a feltételekkel és lehetőségekkel mindig számoló életvitelnek. S az 
lehetne tulajdonképpen Sőtér tevékenységének is (— amelynek, mellesleg, nem lebecsülendő hányada 
néhány híres angol regény kitűnő fordítása - ) : megragadni s hasznosítani minden alkalmat, hogy 
értéket hozzon fel, teremtsen önmagából és világából, önmagának és világának s egyre továbbmunkálja 
azokat. Ha korábbi munkáit utolsó három testes kötetével, a Wertherrel,z Félkör-rel, az Évgyűrűk-kel 
szembesítjük, első pillanatra szinte bénít az a már-már ridegnek tűnő elszánás és célratörés, ahogy 
bennük - közeledvén az emberi élet utolsó termékeny szakaszához - körbejárja és egybegyűjti, 
megszűri és megrostálja és a sokféle variációból véglegesre fogalmazza és desztillálja egész életművét, 
hogy kijelölhesse, mit tekint - mint egyik előszavában mondja - „érvényesen" magáénak. 

2. 

Mit hozott ez az ésszerű pihenőt igen, üres időt azonban alig tűrő életvitel a tudományban? 
Sőtér pályája előbb bizonyosan ösztönösen, majd valószínűleg egyre tudatosabban a tétel-ellen

tétel-féle váltakozás egymásba kapcsolódó mozgásában, egyoldalúságtól védő ritmusában épült fel. 
Folyamatosságot biztosító mozgásában és ritmusában, mert mindig ügyelt arra, hogy elkerülje az olyan 
szélsőségeket, amelyek aztán inerciájukkal egy tétel vagy ellentétel fogságába vethetik, ismételgetésére 
kényszeríthetik. S nemcsak önmaga munkáinak egyoldalúságra korlátozó fogságától igyekezett szabad 
maradni, hanem nemzedékének s a maga helyzetének adottságaiból következőktől is. Nemzedéke, 
amelynek természetét és lehetőségeit, kényszereit és erényeit jó néhány tanulmányában próbálta meg 
ábrázolni és értelmezni, az intuíciós megértés, az átéléses befogadás, a szépirodalmias közlésmód 
varázsában élt. Sőtér annak ellenére, hogy sokban osztozott nemzedéktársaival e tekintetben, annak a 
francia korszaknak esztétikai, retorikai, poétikai elveiről írt disszertációt, amely mind az alkotás, mind 
a közlés, mind a hatás folyamatait és feltételeit szigorú, öröknek vélt normákba hitte foghatni. S 
nemcsak regisztrálta disszertációja ezt a normarendszert, hanem, belülről nézve, korábbi hasznos 
funkcióját éppúgy aláhúzta, mint ahogy későbbi megmerevedésének béklyózó folyamatát is föl
mutatta. 

Arra mindenesetre jó óvó előiskola volt számára, hogy első nagyarányú magyar irodalomtörténeti 
vállalkozását, a MAGYAR ÍRÓK sorozatában megjelent Jókai-ját sem a még javában élő késő
pozitivista filologizmus biografizmusába, sem nemzedékének szellemtörténettel elegyült pszichologiz-
musába ne engedje csúszni. A mű állt nála a középpontban. Nem annyira poétikai rendszere által 
autonómmá lett világként, közléssé munkált nyelvjelenségként, mint inkább élményt kisugárzó, emberi 
élménnyé váló tényként. S ez a vezérelv Jókai esetében, a legolvasottabb, a legszélesebb közönség
hatású magyar írónál nagyon is helyén való alapszempont volt. S magának az írónak pszichológiai 
rajzát is sikerült megőriznie az említett két irányzat túlzásaitól. Azt a Jókait állítja elénk, aki 
eszmények hitébe lép át, s ott készít menedéket és otthont magának is, olvasójának is a világ rideg és 
szűkös, szürke vagy sanyarú valójával szemben. S a restaurációs, a háborús ország életében ez a szellemi 
otthonteremtés, ez a lelki menedékkeresés nagyon is reális vágyat és szükségletet elégített ki. 
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Regények és novellák, kritikák és tanulmányok övezik ezt a munkáját, s azok készítik elő a 
rákövetkezőt is, első igazi monográfiáját, Eötvös-könyvét. Mielőtt azonban e tanulmányokban és 
kritikákban rejlő előkészület néhány fontosabb mozzanatára utalnánk, okvetlenül említenünk kell egy 
új típusú, új műfajú vállalkozását. Ez ugyanis egyszerre tett tanúságot amellett, hogy az eddig 
nagyobbrészt epikai s értekező prózára koncentráló fiatal tudós a lírában megnyilvánuló értékeknek és 
korszerűségnek is kitűnő értője. Nagy nemzedék címmel terjedelmes antológiát adott közre, amelyben 
mindenfajta értékes szemléletű és minden teremtőképes alkotómódszerű lírikus kortársát igyekezett 
versválogatással és miniatűr esszével bemutatni, marxistákat éppúgy mint katolikusokat, folklórra 
tekintőket éppúgy mint a múlt nagy irányzatain iskolázottakat, az izmusok híveit éppúgy mint a 
klasszicizálásra hajlókat. Be alig került gyűjteményébe olyan, aki később nem bizonyult valódi 
költőnek, s ki is csak egy-kettő maradt azokból, akik csakugyan költők voltak (pl. Harsányi Lajos vagy 
Határ Győző). S nemcsak a költők kiválasztása igazolódott évtizedek múltán vissza, hanem a költe
ményeké is. Az akkor felnövő literátor nemzedékeknek, mindenesetre, nagyon sokáig egyik tezauruma 
lett ez a kötet, hisz a benne szereplők közül sokak műveihez és nem ritkán a legjobbakéihoz (pl. 
Pilinszkyéihez) nagy ideig alig-alig fért hozzá másutt. Érthető viszont, ha a kezdődő szektás szemlélet 
meglehetősen barátságtalanul fogadta a gyűjteményt. Pedig szerkesztőjének nemcsak líraértéséről 
tanúskodott ez, hanem nyitottságáról is mind a világirodalom iránt, mind az irodalom sajátos 
folyamatai, belső élete iránt, mind a kor lelki szükségleteinek sokfélesége iránt. 

Ezek a tulajdonságok más-más módon kritikáiban s tanulmányaiban is jelen voltak. Közülük két 
nagyon jellemző irodalomtörténészi s egy igen fontos és hasznos - mondhatnánk - irodalomközéleti 
tulajdonsággá summázódott és transzponálódott Eötvös-könyvében. Ha Jókai-)íb&n elsősorban azt 
mutatta meg, mit, müyen élményt jelent az olvasónak, kivált a 930-as, 40-es évek olvasójának egy-egy 
Jókai-regény s az egész Jókai-világ együtt, Eötvös-eben — erősen saját kortörténeti kutatásaira is 
támaszkodva — azt jeleníti elénk, mint halmozódnak a világtörténeti mozgások s a hazai törekvések 
egy nagy erkölcsi-politikai egyéniség, egy kiváló érzékenységű és képességű elme, egy törhetetlen 
elszánású, céltudatos akarat, fókuszában társadalmi és művészi cselekvéssé, tetté, alkotássá. Már egy 
korábbi könyvméretű tanulmányban bizonyságát adta annak, hogy az eszmék és az alkotómódszerek 
komparatisztikája, összehasonlítása kitűnően kezelt és nélkülözhetetlen eszköze; most arról is bizony
ságot tett, hogy az összehasonlító történetírás eredményeit az esztétikai alkotó folyamatban s a 
pszichológiai mozgatók rajzában is pontosan tudja érvényesíteni és kamatoztatni. 

Ugyanakkor választása, akár ösztönös volt, akár tudatos, arról is tanúskodott, hogy a kor szükség
leteivel együtt a kor lehetőségeit is pontosan érzékelte, s azokat okos tapintattal, értelmetlen kihívás 
nélküli erőfeszítéssel igyekezett az adott körülmények által engedett szélső határokig kiterjeszteni. 
Eötvös azok közé a magyar klasszikusok közé tartozik, akikről viszonylag sokat, majdnem mindent el 
lehetett mondani azok között a képtelen körülmények között is, amelyeket Révai mérhetetlenül 
egysíkú és beszűkítő s Lukács (részben tanítványaitól torzított) realizmusfelfogása kényszerített az 
irodalomtudományra. Későbbi átdolgozásaiban különösen a romantika szerepét és a realizmussal való 
együttélését húzta alá auktora életművében s A karthauzi önkifejező küzdelme és pszichológiája 
nyert nagyobb hangsúlyt. Bár ezek a mozzanatok, ha nem hangsúlyosan is, már ekkor is jelen voltak 
munkájában. 

Akkor fordult e gúzsbakötő realizmus-elmélet és e béklyózó esztétikai fejlődésképlettel szembe, 
amikor az említettek egyeduralmi jogigénye el ugyan távolról sem tűnt, de alaposan vesztett kötelező 
érvényéből, oktrojált hiteléből. A dolog, persze, fordítva is igaz: új kutatásterülete, a magyar XIX. 
század közepe arra késztette, hogy tágítsa, számtalan ponton el is vesse ezt az elméletet és fejlődés
képletet. Korábbi vitái, közvetlen a háború utáni időkből, amelyekben Lukáccsal, mintegy a maga 
nemzedéke nevében is polemizált, most hozták meg igazi irodalomtörténeti termésüket. Most 
mutatkozott meg, hogy nagyon sokat tanult ugyan Lukácstól, de annak rendszer-kényszereit, lineáris 
fejlődésfelfogását, realizmus-antirealizmus történeti elvét részben elhárította, részben korrigálni töre
kedett. Még inkább elhárította Révait, s ama Révai-követők princípiumait és metódusait, akik meste
rük Lukács-szimplifikálását még tovább „egyszerűsítették". Tudjuk, ha valakinek, úgy Lukácsnak 
pályája végképp nem tekinthető szélsőséges ellentmondásoktól és fordulatoktól mentesnek. Igen 
termékeny és termékenyítő szakaszokat nemegyszer rendkívül sivár és meddő periódusok követték 
pályáján. Gondoljunk csak, mondjuk, A német irodalom rövid történet-ének esztétikai autodaféjára, 
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irodalomtörténeti hekatombájára, amikor is éppen ekkori (kényszerű vagy önkéntes) hitvédői zélusának 
hiányozhatatlan, kihagyhatatlan német (s európai) életművek vettettek rövid úton áldozatául. S tudjuk 
azt is, hogy ez a felfogás éppenséggel nemcsak az ötvenes elején volt türelmetlen jogigényével nálunk 
jelen, hanem még jóval utóbb is. S azt is, hogy Lukács (s még inkább Révai) hazai hívei közül igen-igen 
sokan, sajnálatos módon, éppen e merev „realizmus-antirealizmus" - „materializmus-antimateria-
lizmus"-elvnek egyszerű logicizmussal végleges és végletes kritikai-irodalomtörténeti verdiktekké apli-
kálható ihletését tették magukévá. 

Sőtérnek szerepe a szorosabban vett magyar irodalomtörténet diszciplínájában és históriájában 
talán éppen az ekkor következő évtizedben emelkedett legmagasabbra. Gyakorlatában az addig 
ősgonosznak, a jó magyar ellenpólusának fölfogott Kemény Zsigmond, az első Toldi írójává, a 
Petőfi-variánssá és -őrzővé redukált Arany nyerhette vissza, illetőleg nyerhette el most immár marxista 
értelmezéssel a maga esztétikai-irodalomtörténeti autonómiáját, fejlődéstörténeti helyét, folyamat
történeti szerepét, köztudati klasszikus rangját. Nagy kortörténeti monográfiájában a Nemzet és 
haladás-ban óriási irodalmi s irodalomközírási anyag áttekintésével adott alapot értelmezésének, 
áttekintésétől kapott indítást értelmezéséhez. E korszak művei értéktartalmainak s e korszak közírása 
jelentésvilágának meg e periódus történeti valóságának tárgyias szembesítése egyszerűen nem is engedte 
volna meg az előző évek, az 1950-es évek irodalomtörténeti értelmezését még akkor sem, ha bármely, 
akár jelentős szerző is, szántszándékkal ilyenfajta értelmezésüket akarta volna nyújtani. Épp oly 
gyermeteg és vidékies hatást váltott volna ki az ilyfajta értelmezés már akkor is, mint azok a 
gyorssütetű történeti szabványösszefoglalások, amelyeket a személyi kultusz idején ácsoltak össze az 
1850-es évekről, Deák köréről, a kiegyezésről és számtalan más bonyolult kérdésről. 

E nagyarányú munka gazdag karakterisztikájának jellegzetes vonásai és eredményei közül hármat 
emeljünk ki. Először azt, hogy amit szerzője már Eötvös könyvében is érzékelt, most azt a történeti s 
az esztétikai bemutatásnak egyik vezérfonalává tette: az irányzatok egymást kiegészítve, egymásra 
hatva egymás mellett élnek, s e kölcsönhatások nyomán egészen sajátos, ám autonóm minőségek 
jönnek létre, olyanok, mint például a magyar népiesség, amely romantikus is és realista is, de sem nem 
romantika, sem nem realizmus a nagy nyugati irodalmak hasonló irányzataihoz vetve. Másodiknak meg 
említsük éppen azt, hogy ez a szintézis elveti a komparatisztikának olyan (mondjuk, vulgár-marxista és 
vulgár-szellemtörténeti) alkalmazását, amely homogénan egységes európai irányzatokat akar egy-egy 
korszak valamennyi nemzeti irodalmára mércéül ráerőszakolni, s ami e mérce alá nem foglalható, azt 
késettnek, elmaradottnak, korszerűtlennek, kisebb értékűnek mondja. Ezzel szemben viszont nagyonis 
hathatósan használja föl és tágítja ki a komparatisztikának azt a fajtáját, amely a történelem diktálta 
feladatok, s a betöltött funkciók jegyében vizsgálja, mint változik meg a módszerek és az eszközök, az 
irányok és a stílusok, az eszmék és a magatartások művészetalkotó és értékhordozó szerepe, más-más 
társadalom-, művelődés-, irodalomhistóriai körülmények között. Harmadikul hozzuk fel a realista 
értékdoktrina immár egészen határozottá formálódott kezelését. Kétfelé választja a terminus használa
tát; elfogadja azt föltételezést, hogy lehetséges vele azt a mindenkori törekvést kijelölni, amely a 
mindenkor valóság minél teljesebb és minél lényegibb megismerésére és megjelenítésére tör, s ezt a 
törekvést a művészet, kivált az irodalom egyik alapindítékának, főfő mozgatójának tartja. Vallja 
ugyanakkor, hogy van a terminusnak behatárolt történeti korszakra jellemző, módszere utaló irányzati 
jelentése is. S ha az általánosban mozgó esztétikai elmélet szerző az előbbit, egy-egy korszak 
irodalomtörténeti rendszerezője az utóbbit hasznosíthatja elsősorban. 

Az bizonyos, hogy ebben a monográfiában először sikerült ennek a fölötte bonyolult és ellent
mondásos korszaknak valamennyi értéket viszonylagos esztétikai önelvűségében is, szorosabban vett 
társadalmi-történeti funkciójában is számba venni és értelmezni. Úgy azonban, hogy az értelmezés 
nemcsak nyitva hagyta az utat a további tisztázásokhoz, de ösztönzést is adott rájuk ama rendkívüli 
érzékenységével, amellyel fölmutatta a korszaknak is, a műveknek is belső tüzetes vizsgálatra váró 
világát, vonásait. Hallhatni ugyan ellenvetésként, hogy szükségtelenül nagyterjedelmű ez a könyv 
annak következtében, hogy állítólag ismétlő, szüretien, indázó anyagának válogatásában és előadásá
ban. 

Mi azt hisszük, ha egyáltalán fölvethető e fontos művel kapcsolatban ily terjedelmi s anyag
kezelési probléma, az inkább abból adódik, hogy küszködnie kellett a még mindig ható s a magának 
még mindig kizárólagosságot követelő, ideológiával értett, erősen fetisizált realizmus-koncepció ver
bális nyűgeivel, miközben anyaga és korvizsgálata egyértelműen ellene dolgozott ennek „koncepció-
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nak". Ha valahol lehet hiányérzetünk, az e monográfiához kapcsolódó Madách-tanulmányok csokra. Itt 
határozottan és direkten polémikus Lukács felfogásával. A maga felfogását folyton finomítva egyre 
szemléletesebben fejti ki, csakhogy míg Lukács egy hegeliánus eszemetörténeti fejló'déselvi princí
piumot érvényesít, nem éppen mentesen bizonyos linearitástól s majdnem egészen figyelmen kívül 
hagyva az esztétikai mozzanataok lehetséges történetfilozófiai szerepét és funkcióátvállalásait, addig 
Só'tér azonban itt is nyitott maradt, nem utolsó sorban éppen a történetfilozófiai és vele műfaji 
mellett megy el s nem ütközik meg igazán érvelésük. Ez bizonyosan adódik mindkettőjük iskolázott
ságának kötöttségeiből is. A fejlődéservet - minden dialektika-hangoztatás ellenére is, - gyakran 
egyenes-vonalúan érvényesítő (baloldali) német, s az esztétikai-irodalomtörténeti-nemzettörténeti 
nézőpontot kellő történetfilozófiai háttérkidolgozottság nélkül keresztülvivő magyar hagyományból. 
Sőtér azonban itt is nyitott maradt, nem utolsó sorban éppen a történetfilozófiai és vele a műfaji 
továbbmunkálás irányában. 

3. 
Ennek a bonyolult korszaknak szintetizáló átgondolása és földolgozása, mindenesetre, kialakította 

benne azt a készséget és hajlandóságot, azt a szükségérzékelést és feladatvállalást, hogy magára vegye 
mindazt a fáradságot és felelősséget, amely egy minden eddiginél nagyobb és alaposabb, a marxista tör
ténet- és irodalomfelfogás alapján álló szintézis főszerkesztői tisztével együtt járt. Igaz, az elkészült hat
kötetes munka egyes köteteinek koncepcióját és módszerét elsősorban az illető kötetek szerkesztői for
málták ki; így Sőtér, közvetlenül, a 4. kötetét. Közvetve azonban mindaz a tapasztalat, amelyre ő eddigi 
sokrétű tevékenysége és sokrétű műveltsége révén szert tett, az egész munka menetét befolyásolta, 
alakította, megkönnyítette. A merevség és az egysíkúság elutasításának, a hamis aktualizálástól és a 
történetietlen követelmény-visszavetítéstől való óvakodásnak, a lehető minden érték becsülésének és a 
módszerbeli gazdaságnak, a nemzeti fejlődési és a komparatisztikai elv helyes egyesítésének, amaz 
ösztönzései, amelyek az ő eredményeiből sugároztak, nem maradtak a tíz kötet munkatársaira sem 
hatástalanok, közvetlenül az előzetes megbeszélések, közvetve a feldolgozási formák munkameneti 
alakulása folyamán. 

Leginkább, persze, éppen a 4. kötetben érvényesültek, amely a Petőfitől Adyig tartó szakaszt 
foglalja magába. Abban a kötetben tehát, amely nem dolgozhatott még olyan föltárt és olyan már 
többször megmunkált anyaggal, mint az előzőek, de nem is elégedhetett meg olyan portrésorozati 
megoldással, illetőleg olyan regisztráló vázlatszerű eljárással, mint az 5., illetőleg a 6. kötet tehette, 
hiszen háromnegyed évszázados múlt, történeti távlat választotta már el anyagától. A minden eszté
tikai értékre és a minden fejlődési mozzanatra való érzékenység éppen itt, e korszak első teljes 
irodalomtörténeti föltérképezésénél volt különlegesen fontos. Aligha véletlen, hogy arról a szektás 
oldalról, amelyen még akkor sem mozdultak ki a visszavetített előíró normák jegyében való ítélkezés
ről, ez a kötet éppen gazdagsága, sokrétűsége miatt kapott támadást. 

Ez a nagy hatkötetes vállalkozás tudományos vállalkozás. Következik ebből az, hogy egy idő múl
tán egészében is elavul majd, s újnak kell fölváltania; részleteiben pedig már megjelenése másnapján 
eleve újabb és újabb korrekciókra szorult. Vannak egyes fejezeteinek művészi vonásai is, egészében 
azonban nem az ún. művészi történetírás ambíciójával készült. Nem az minősíti tehát, mennyire 
„örökéletű", hanem az, hogy semmilyen magyar irodalomtörténeti kérdésben, amíg csak lesz magyar 
irodalomtörténetírás, nem lehet megkerülni, figyelmen kívül hagyni. Az addig fölhalmozódott kutatá
soknak is, a hozzá végzett akkori kutatásoknak is olyan céltudatos, tervszerű, esztétikai és történeti 
lényegre koncentráló, szintetizáló összegzése, amilyet eladdig nem mutatott föl a magyar irodalom
tudomány. S amilyet újabb alapkutatások nélkül nincs is értelme létrehozni. 

4. 
Sőtér számára nyilván rendkívül sok művészethistóriai és művészetelméleti kérdés végiggondolását 

tette nemcsak lehetővé, de nélkülözhetetlenné e munka készülése. De ösztönözhette őt ily végig
gondolásra a hazai s a nemzetközi tudományos életben betöltött helye, szerepe is. Mint az Irodalom
tudományi Intézet igazgatójának, s mint a Nemzetközi Irodalomtörténeti Társaság elnökének erős 
aktualitást nyert vagy éppen élesre állított vitakérdésekben kellett állást foglalnia. S természetesen ezt 
követelte a hatvanas évek elején végre valóban megmozduló és valóban változó, önmagát tisztító és 
önmagát ellenőrző magyar művelődési élet is. Mindazt a tapasztalatot, amelyet monográfia-szerzői, szer
kesztői, egyetemi tanári, tudományirányítói tevékenysége folyamán szerzett, az élő irodalmat is foly
ton követő s tájoló kritikai tevékenysége s nem utolsó sorban korábbi szépírói munkáinak újradolgozása 
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még inkább földúsította. A hatvanas évek végén, a hetvenes elején legjobb fölkészültsége jegyében szü
lettek sorra nagy irodalomelméleti tanulmányai. Most alig-alig vitázott, főleg nem egyes személyekkel, 
hanem ha mégis: egyes jellegzetessé lett álláspontokkal. Leginkább azonban mégis egy gazdag pálya 
összegzései, elméleti summázásai ezek. 

Szinte minden korábbi elméleti cikkének lényegi mondandója, sarjasztó kulcskérdése előkerül e 
tanulmányokban. De úgy, hogy immár mindegyik egy egységes fölfogás egymáshoz csiszolt, szerves, 
történelmüeg, esztétikailag igazolt elemeként jelenjék meg. Az irodalom, véli, tükrözi a világot, „a 
természetet", amin - Goethe szóhasználatával - az egész életközpontú mindenséget érti, de egyben 
teremt is az irodalom, teremt minden valódi mű egy „másik természetet" is, az emberi, az egyedi, a 
közös, a történeti értékvilág új meg új univerzumát, amely mindig egyszerre individuális is, közös is. A 
művészet, az irodalom alkotásainak vizsgálatára mindenek előtt az alkotói módszer megragadását tartja 
fontosnak, alapnak, kiindulásnak. Az alkotói módszer milyenségében, eszközeinek megválogatásában, 
kombinációi kiformálásában egyéniség és világszemlélet, kor és környezet, örökségkezelés és újulási 
szándék egyaránt benne van. S irányzat, stílus, mozgalom általa képződik ki, belőle képezhető le, rajta 
keresztül mutatkozik meg, fölkutatásával karakterizálható. Az ábrázolási, a kifejezési, az alkotói 
módszerek az irodalom történetében többnyire egymás mellett, egymásra hatva, egymásba játszva élnek. 
Az egymásra következő irányzatok nemcsak tartalmaznak sokat az előző irányzatok módszereiből, de 
nélkülük meg sem igen lehetnének. Az egy korszakban egymás mellett élő irányzatok valamelyikének 
dominanciája s nem egyeduralma jellemző rendszerint egy-egy korszakra, s az alkotás módszereiben is 
a poétikai eszközök fölhasználásának, egybeszervítésének uralkodó eleme határoz. Sőtér eleve elveti a 
poétika ama felfogását, mintha egy-egy poétikai eszköz mindenütt és szükségszerűen ugyanazt a szere
pet töltené be, s elveti azt is, mintha a poétikai eszközök változatlan alakzatban öröklődnének át. A 
történeti poétika híve s egy-egy irányzat egységes poétikáját sem fogadja el. Itt is csak dominanciáról 
van szerinte szó. 

Jól látható e kései elméleti műveiből, hogy mint korábban, most is hevesen tiltakozik a szellem
történet egyetemes korélmény, egyetemes korstílus tétele ellen s a vele rokon vulgárhegeliánus-vulgár-
marxista nézetek ellen is. 

Ezek a fönntartások és elutasítások a 60-as években s a 70-esek elején nagyon is érthetőek és 
helyénvalóak voltak. Azt a kérdést azonban föl lehet vetni, vajon a Dilthey-követők túlzásai sDilthey 
filozófiai idealizmusának egyes végletességei okán szükséges-e, hasznos-e magának Diltheynek 
történeti, esztétikai munkáiban, módszerében rejlő minden elvet elhárítani. Sőtér a korszak és 
módszer fogalmaival operál, belőlük, általuk eredeztet igen eredményesen, amidőn a stílus jelenségét 
és jelentőségét magyarázza. Tiltakozása a korstttus olyan forrásként való tekintése ellen, mint azt egyes 
nagyhatású Dilthey-tanítványok teszik, Strichtől Hauserig, nagyon is megokolt és teljesen jogosult. Azt 
azonban aligha tanácsos elvetni, ami Dilthey módszerében és felfogásában a klasszikus német filozófia 
és művészettudomány hagyományaihoz kapcsolódva, azt korrigálva és korszakához igazítva a humán, a 
társadalom-, a művészettudományok sajátosságát hivatott védeni a pozitivizmus természettudományos, 
determinációs művészeti tanaival szemben s a századvégies (gyakran marxizáló) szociológia egysíkú, 
illusztrációs tükrözés-tanával szemben. Mert például nem kétséges, hogy nem a stílusból születik a 
korszak, de az sem, hogy a megszületett stílus nagyon erősen és egységesen hat vissza a korszakra, a 
korszak módszereire is. S az sem, hogy a következő korszakokra az előzők igen nagyrészt a stílus 
karakterén át hatnak. Azt is el kell hárítanunk, mintha a stílusok egymásra következése, történeti 
sorozata önelvű, önmozgású belső fejlődés volna. Ugyanakkor nem lehet egy - hangsúlyozzuk: -
viszonylagos önmozgást, önelvűséget figyelmen kívül hagyni, amely egyes alkotók tudatában gyakran 
szinte abszolúttá válik. Eliot művészetét, citátumos-utalásos módszerét például, s művészetének 
történeti melancholiáját, s történeti melancholiája ellenére történeti alkotáskötelezettségét nehéz volna 
érteni az egymásra következő, az egymást kioltó és egymást mégis megtermékenyítő gondolkodás- és 
stíluskorszakok élménye nélkül. 

Lehető ellenvetést írtunk le; nem azért, hogy Sőtér elméleti gondolkodásának kezdeményező 
hatását, gazdagságát, jelentőségét csökkentsük. Ellenkezőleg: Sőtér, a magát marxistának valló elmélet
szerző mindig a maga nevében beszél: elgondolásairól nem szól így: „a marxizmus szerint. . .", 
konklúzióiról nem így „a marxizmus értelmében tehát. . .", véleményeiről nem így: „a marxista 
kritika ítélete tehát. ..". A szervezeti, a cselekvési programhatározatokat nem cseréli össze a kritikus, 
a tudós, az - irodalomtörténész gondolati tevékenységével. S nem vindikál a marxizmus és a maga 

316 



felfogása közé azonosságjelet. Tudja, hogy - mint minden nagy gondolati rendszer és irány - a 
marxizmus is folyton átalakuló, változó, bontakozó formában él igazán, van jelen valóban az élet 
bármely területén, s nem paragrafusszerűen applikált szabálygyűjteményként. Az ó' elméleti tanulmá
nyai nem szankcionálni óhajtanak, hanem megérteni és megértetni s egyben továbbgondolásra ösztö
nözni. 

5. 
Sőtér egyik kedvelt szerzője Proust. Számtalan tanulmányának sok-sok utalása éppúgy erről 

tanúskodik, mit szépírói művei is. Folyton újradolgozó módszerében, átformáló ösztönében, egyre 
csiszoló, tökéletesítő hajlamában van is valami rokon a nagy franciáéval. S abban is, hogy az általa 
megélt világot éppúgy, mint az általa mélyen átbúvárlott irodalmat igyekezett klasszikus tagozódású, 
tiszta szövegezésű, szűrt termésű, méretes arányú műegységbe összefogni. Hogy ezáltal életét is, 
tudományosságát is végleges formába foghassa, tekinthesse át. Két-két trilógiába mindkettőt. A goethei 
embertípust említettük bevezetőnkben. Nála, Goethénél többet aligha hoz föl argumentumként 
Sőtér egy szerzőt is külföldről. 

De — bár minden érték iránt nyitott - hazai főfő útmutatóit is könnyű meglelni. Nem is elsősorban 
irodalomtudósok közt, hanem inkább író tudósok, tudós írók között. Mert tanult sokat Horváth 
Jánostól, s tanult, kivált nyelvet, fogalmazást Gyulaitól is - akinek talán legszebb műfaját, a 
klasszikus emlékbeszédet föl- és megújította - , de többet mégis a tanulmányíró Babitstól, legtöbbet 
azonban attól, aki az említetteknek is első számú mestere volt, Aranytól. Akit Babits a magyar 
„nagykritikusnak" mondott, Heinrich Gusztáv pedig a legjobb magyar „irodalomtörténész-tehet-
ség"-nek. Bizonyára mást-mást tanult tőle mindenik, de tanult azonosat is, az életre is, az irodalomra 
is. Azt például az irodalomra, hogy lényegét tekintve minden irodalomnak azonosak az emberi-törté
neti feladatai, s azonosak a törvényei is. S azt az életre, hogy legtöbbet a megalkotott, a műben 
megalkotott élet adja az egyénnek is, a közösségnek is. Sőtér, aki hetvenesztendősen is oly munka
kedvvel és munkafegyelemmel dolgozik, mint induló író és kezdő tudós korában, hozzájuk sorakozik 
- életművével, életerkölcsével, életfegyelmével. 


