
szembenézésből született társadalom- és íro-
dalomszemléletünk mindenkor következetes, 
máig vezető humanista realizmusa." 

A nagy gonddal szerkesztett, helyesen 
válogatott, bibliográfiával is ellátott kötetek 
Gaál Gábor munkásságának 1940-ig terjedő 

szakaszát foglalják össze. A következő kötet 
remélhetően nemsokára hozzáférhetővé teszi 
Gaál Gábornak már a felszabadult, népi 
Romániában született írásai teljes gyűjte
ményét. 

Illés László 

BÓKA LÁSZLÓ KÉT TANULMÁNYKÖTETE 

Válogatott tanulmányok. Válogatta és szerkesztette: Sík Csaba. Bp. 1966. Magvető K- 1593 1. 
— Könyvek, gondok. (Válogatott tanulmányok és jegyzetek). Válogatta és szerkesztette, a 
bibliográfiát összeállította: Bessenyei György. Bp. 1966. Gondolat K. 473 I. 

Bóka László több mint három évtizedes 
pályafutása során egyaránt írt monográfiát, 
életrajzi vázlatot, irodalomtörténeti tanul
mányt, irodalomelméleti, stilisztikai, műfaj-
elméleti, nyelvelméleti dolgozatot, egyetemi 
előadást, elő- és utószót, esszét, portrét, 
tablót, komparatista értekezést, kritikát, 
recenziót széljegyzetet, anekdotázó emléke
zést, arcképvázlatot, népszerűsítő előadást, 
ars poeticus önvallomást — azaz az iroda
lomtudomány szinte minden műfaji lehető
ségét kihasználta, illetve alkalmazta. 

Regényei közül a Zenekí&éretbm és a 
Nanauban művészetfilozófiai fejtegetések 
olvashatók, az Őszi napló pedig az irodalom
történeti, kritikai, esztétikai vonatkozású ötle
tek gazdag tárháza. A műfajok közt érték
hierarchiát nem állított fel, a recenzió és a 
monográfia, az adalék és a tanulmány 
egyaránt fontos volt számára. E felfogása 
részint Gombocz Zoltán hatásával magya
rázható, részint a Nyugat esszéista gyakor
latával. Bessenyei György gondos bibliog
ráfiája tanúsítja, hogy válogatott tanul
mányainak eddig megjelent két kötete mellé 
egy harmadik kínálkozik, amely recenzióinak 
százait foglalná magában és amely doku
mentálná az elmúlt három évtized magyar 
irodalmi mozgása iránti érdeklődését, s a 
XX. századi magyar kritikának is egyik leg
fontosabb dokumentuma lenne. 

Kritikus volt és irodalomtörténész, az 
irodalomtörténetben az értékelést, a kritiká
ban pedig a történeti szempontot igényelte. 
Nemcsak elméleti igénye, hanem gyakorlati 
munkássága miatt is szinte reménytelen — 
és szükségtelen is — szétválasztani az iroda
lomtörténészt és a kritikust, az irodalomtör
téneti és a kritikai diszciplínát. Ha a továb
biakban a kritika terminust használjuk, akkor 
azt a magyar gyakorlatnál tágabb értelem
ben alkalmazzuk, az angol criticism-felé köze
lítve. Nyomatékosan szeretnénk hangsú
lyozni — félreértések elkerülése végett —, 
hogy Bóka László Halász Gáborral és számos 
angol kritikussal ellentétben a historicus és 

az értékelő aspektusokat nem tartotta egy
mással ellentéteseknek, hanem ezek egységét 
igényelte. Az irodalomtörténet számára nem 
valami elmúlt korszak lezárását vagy újbóli 
lezárását jelentette, hanem a jelennel, a 
kortárs törekvésekkel való állandó szembe
sítést. „Ha mi tehát azt kívánjuk az iroda
lomtörténettől, hogv jelenközpontú legyen, 
ezt nemcsak a múlt, hanem a jövő felé tekintve 
követeljük, a jelen számunkra éppolyan 
változó, éppolyan átmeneti korszelet, mint 
minden múltbeli történeti korszak . . . " 

Bóka László tiszta elméleti munkát, rész
letekbe menő théorie pure-t sohasem írt, az 
elméleti igényt azonban, ha áttételes formá
ban is, apró recenzióiban is felleljük. Nem 
írt rendszeres elméletet, hanem ennél lénye
gesebbet: figyelmeztetett azokra a szempon
tokra — vagy legalábbis a szempontok soka
ságára — amelyeket egy majdani elméletnek 
figvelembe kéli vennie, vagy talán, ponto
sabban fogalmazva, amelyre a mindennapi 
gyakorlati munkában űgvelnünk kell. 

Bóka László igénye olyan irodalomelmé
let, „melynek tételei nem mondhatnak ellent 
principiálisan korunk tudományos világ
képének, hanem összhangban vannak azzal". 
Ennek az irodalomelméletnek tudomásul 
kell vennie, hogy a természettudományok és 
a technika fejlődése során új, minden eddigi
nél széleskÖrú'Db és felkészültebb közönség ala
kul ki, amely „egyre kevésbé tűri el, hogy 
az író leguggoljon hozzá, és selypegve gügyög
jön neki". A rádió, a televízió és a hangosfilm 
nyomán „megszűnt az irodalom és az írás
beliség elválaszthatatlan kapcsolata, illetve új 
szóbeliség született." A fentiek következté
ben a népköltészet és a műköltészet viszonyá
ban is változás állott be. Bóka László figyel
meztetett arra, hogy a tér- és időszemlélet 
megváltozása követketében az írói „képzelet 
tere szükségszerűen megváltozik. Az új tech
nika eltereli a képzeletet a külsődleges meg
jelenítés útjáról. . .*• Az irodalomelméletnek 
a marxizmusra, a modern természettudo
mányokra, a technikára, az új tudatú közön-
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ségre és ezekkel együtt a modern művészetre 
kell alapozódnia. 

A XX. századi magyar irodalom egyetemi 
tanára, a gyakorló kritikus —'akinek az új 
jelenségek megértésére és értékelésére kellett 
törekednie, határozottan kimondotta: „az 
irodalomelmélet az avatagságnak valóságos 
geológiai rétegeit produkálja." A drama
turgia „valahol a görög tragédiák, Moliére 
és Lessing háromszögében toporog, s így 
aztán Shakespeare-től G. B. Shaw-ig úgy
szólván csak kivételes rendellenességekről 
tud . . . " , a regényelmélet nem tud megsza
badulni a XIX. századi regényből „levon
ható szabályok varázsgyűrűjéből", a líráról 
szóló „elméleti meghatározások pedig még a 
humanista stilisztikák szabályait is konzer
válták". A kritikus, aki Ady Endre, József 
Attila, Móricz Zsigmond, Balázs Béla, Nagy 
László, Pilinszky János — csak találomra 
néhány név — művét akarja megérteni és 
értékelni, aki az azonosságokat és a külön
bözőségeket kívánja^ kimutatni, aki a frissen 
sorjázó új költők (Űjholdasok, Tűztáncosok 
stb.) lehetőségeit akarja felmérni — „az 
igazi k r i t ikus . . . nem muzeológus, sem 
normás, hanem az újítók támogatója" — nem 
elégedhetett meg a készen kapott irodalom
elmélettel, hanem a jelenre s a jövőre figyelő 
irodalomelmélet kidolgozását sürgette. Ennek 
az irodalomszemléletnek pedig tudomásul 
kell vennie, hogy „két merőben új műforma 
keletkezett például: a filmdráma és a rádió
dráma", hogy a „a riportszerű ábrázolása és 
a művészi ábrázolás automatikusan közelebb 
került egymáshoz az egzaktság következ
ménye révén", és hogy a hagyományos 
műfajokon belül is jelentős változások követ
keztek be. Bóka jelen- és jövőcentrikussá-
gának legfőbb célkitűzése az, hogy olyan 
irodalomelmélet jöjjön létre, amely anélkül, 
hogy alkalmatlan lenne a régi művek értéke
lésére, amely anélkül, hogy bármit is fel 
kellene áldoznia Balassi, Csokonai, Kölcsey, 
Vörösmarty, Petőfi és Arany művéből, anél
kül, hogy a régiek és az újak harcát, a klasszi
kusok és modernek vitáját bármilyen aspek
tusból is felújítaná, alkalmas az új törekvések 
támogatására, értékelésére. 

Az irodalomelmélet Bóka számára tehát 
semmiképpen sem öncélú szabálygyűjte
mény, hanem magas szintű kritika megszü
letésének feltétele és elősegítője. Bóka kriti
kai munkásságának lényegét funkciójából 
érthetjük meg. A kritika története során 
állandóan lappangó, időnként nyíltan kimon
dott kérdés az, hogy kinek szól a kritika és 
miért. Az önmagáért, az elvont tudományos
ságért, a személytelen eredményekért művelt 
kritika — a lehetséges válaszok egyike — 
Bóka számára elfogadhatatlan volt. Miként 
az irodalmat, úgy a kritikát is személyes 
ügynek tekintette, és éppen e személyes ügy 
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következtében vált a kritika tudománya 
művészetté is számára. A bókai kritika legin
kább Lukács György szavával osztályozható: 
művészettudomány. Ez a kritika elsősorban 
a közönséghez szól, a közönség figyelmét, 
érdeklődését kívánja felkelteni, az irodalom 
népszerűsítését, elterjedését akarja szolgálni. 
A közönség meggyőzésére törekszik, egya
ránt szeretné régi és új értékekre figyelmét 
irányítani. Sainte-Beuve szerint a kritikus 
az az ember, aki tud olvasni, és másokat is 
megtanít olvasni, és ez ma is helytálló felfo
gás, ha egyre inkább kételkedünk is abban, 
hogy Sainte- Beuve mindenkor jól olvasott-e. 
Bóka olvasni akar megtanítani másokat, 
és ugyanekkor — a közönség más rétegeit 
tekintve — magát az olvasás aktusát kívánja 
megszerettetni, azaz személyes érdekké tenni. 
Ezért kritikái tárgya nemcsak a mű, hanem 
a műfaj, a szerző, a kor, az irodalmi irányzat, 
és a vizsgálódás szempontja egyaránt lehet 
stilisztikai, szerkezeti, tartalmi, történeti, 
politikai, pszichológiai, biográfiai stb. Egy 
új íróról, egy új műről való szubjektív, lírai 
hangú hírtadás számára legalább olyan fon
tos, mint az objektívebb műelemzés. És 
éppen ezen a ponton válik a közönséghez 
címzett kritika íróhoz címzetté is: részben 
az irodalmi élet, részben pedig egy-egy kér
déses író fejlődése szempontjából Bóka elen
gedhetetlennek tartja, hogy a kritika íróvá 
avasson szerzőket, az „újítók támogatása" 
egyaránt lehet pszichológiai bátorítás és 
konkrét műelemzéssel történő érték- vagy 
lehetőségfelmérés. 

A személyes jelleg, amely a pillanatkép
szerű portrét, a műalkotásra jellemző össz
kép lehetőségét ígéri, Bóka szinte valamennyi 
írását jellemzi műfajra és tárgyra való tekin
tet nélkül. Az impresszionizmusnak örök
sége szerencsés egységet alkot nála olyan 
vizsgálódási módszerekkel, amelyek létrejöt
tét éppen az az igény sugallta, hogy az impresz-
szionizmus elégtelenségét a kritika leküzd
hesse. Az impresszionista kritika a tárgy 
szeretetét, a tárgyhoz való személyes viszonyt 
az elemzéssel keveri össze és ha nem marad 

is meg a benyomások rögzítésénél, a benyo
mások okát elsősorban a kritikus személyi
ségében keresi. Bóka László viszont a tárgy
ban, a műalkotásban keresni, bár figyelmez
tet arra, hogy a mű létre jöttének körülmé
nyei, megjelenésének időpontja meghatározza 
a benyomásokat és befolyásolhatja az érté
kelést. 

Az irodalom a nyelv művészete, és Bóka 
komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a 
nyelvtudományt és az irodalomtudományt 
közelítse, hogy az utóbbi az előbbi eredmé
nyeit felhasználhassa. Ez a törekvése egy
aránt fakadt tudósi és művészi igényből. A 
konkrét, objektív vizsgálat, hiteles műelemzés 
elképzelhetetlen a műalkotás nyelvi elemei-



nek vizsgálata nélkül, a vers hangtanával, 
mondattanával, a szókészlettel, a jelentés 
problémáival egyaránt foglalkozott, cikkei
ben — elszórtan ugyan — egy funkcionális 
stilisztika körvonalai bontakoznak ki. „Mert 
a vers, minden jó vers, egyetlenül egy, párat
lan jelenség, s minden versnek külön stilisz
tikája van . . . " — írta 1940-ben egy Illyés-
vers kapcsán. Bizonyára túlzás az az állítás, 
hogy minden versnek külön stilisztikája 
van — egyébként néhány mai francia és 
belga esztéta hajlik erre az álláspontra —, 
megállapítása mégis több szempontból is 
fontos. Először azért, mert jelzi, hogy egy 
adott vers egyedisége és specifikuma ä 
nyelvi, stilisztikai elemzés nélkül megközelít
hetetlen és igazolhatatlan, másodszor pedig 
azért, mert a normák, adott esetben a nyelvi, 
stilisztikai normák béklyói ellen nyújt védel
met. Minden új nagy költő valamilyen formá
ban megújítja a nyelvet, elsősorban a szin
tagma-viszony okát, minden új költői korszak 
megújítja a költői szókincs rétegeit, egyes 
szavaknak, kifejezéseknek új értelmet, stilisz
tikai funkciót ad, a stilisztikának tehát min
den egyes alkalommal meg kell újítania 
önmagát. Kölcsey, Arany János és különösen 
József Attila költészetének vizsgálatakor 
gyümölcsöződik leginkább Bóka nyelvészi 
felkészültsége. 

Bóka nyelvészeti stúdiumai két szem
pontból is rendkívül jelentősek. Részben 
konkrét eredményei, részben pedig ösztön
zése miatt. Bóka több ízben is hangoztatta, 
hogy nagy költők mindig is beható nyelvé
szeti-stilisztikai stúdiumokat folytattak, az 
ő példája — mert egyetemi tanár és költő 
volt egyaránt — mindennél ékesebben bizo
nyítja a költészet, az irodalomtudomány és a 
nyelvtudomány közelítésének szükségességét. 

Impresszionista személyesség és nyelv
tudományi tárgyiasság a bókai kritika meg-

Tértől és időtől függő, növekvő ütemű és 
terjedelmű belső megújulás nélkül éppúgy 
nincs irodalom, nincsen művészet, miként 
jó kritikus, avatott műértő sem lehet az, 
ki eleve lemond az irodalom- és valóságisme
ret szerves fejlődésének, viszonos egymás
rautaltságának gondolatáról. Könyvünk olva
sása arról is meggyőz, hogy szerzője régóta, 
idestova félszázada követi ezt a patinás, igaz 
elvet. 

1926-ban írja: egy műalkotás magában is 
egység ugyan, de még nem végső egység; „egy 
vers értelme és ezzel szépsége is megnövek
szik, gyakran voltaképpen csak akkor telje
sedik be, ha szemünk egy oeuvre közepébe 

különböztető vonásai. És a történeti, szocio
lógiai, filozófiai érdeklődés. Az elméleti igény 
az állandó rugalmasság, mozgalmasság, össze
függés- és távlatkeresés formájában realizá
lódik kritikáiban. A műakotás létrejöttének 
társadalmi, pszichológiai vonatkozásai, író és 
társadalom, író és közönség kapcsolata leg
alább annyira érdekli, mint a konkrét, egyedi 
mű. Taine és az ellene lázadó, mégis őt sok 
vonatkozásban követő impresszionisták az 
értékelést kizárták a kritika fogalmából. 
Az impresszionisták örökségét is vállaló Bóka 
ragaszkodik az értékeléshez, de a legéleseb
ben szembeszáll azzal, hogy az értékelés vala
miféle normatív poétika alapján történjék. 
Az értékelés kritériumai nála — mint min
den jelentős kritikusnál — többneműek, 
egyaránt irodalmon belüliek és irodalomon
kívüliek. József Attila elméleti összegezése 
szerint a kritikusnak válaszolnia kell arra, 
hogy mi az adott mű társadalmi értéke, 
mi az önértéke és milyen egyéniséget fejez ki. 

Bóka modern irodalmat igényelt, de e 
modern irodalom körülírását a nyelvészeti, 
stilisztikai, műfaji kérdések iránt élénken 
érdeklő tudós csakis irodalmonkívüli jelen
ségekkel végezhette el. „Modern irodalom az, 
amely az embert a halálra emlékezteti. Modern 
irodalom az, amely az embert az életre kíván
tatja rá. Modern irodalom az, mely forradal
mat szít az ember szívében minden megvál
toztathatatlannak, definitívntk, véglegesen 
lezárt hirdetett dologgal szemben. . . " — 
mondotta. Ezt a múltbeli, jelen- és jövőbeli 
modern irodalmat akarta szolgálni: Csoko
nait, akiről az Őszi napló tanúsága szerint 
könyvet szeretett volna írni, Petőfit, Aranyt, 
Adyt, Babitsot, Kosztolányit, József Attilát, 
kortársait és tanítványait, régi és új magyar 
és külföldi írókat egyaránt. 

Ferenczi László 

állította" (Az új magyar líra). Ugyanitt 
olvassuk, hogy az egyes költemény, „a költő 
és a kor költészete megannyi, zártságában 
egyre csökkenő, de terjedelmében e g y r e 
t á g u l ó egységet alkot". Mostani könyvé
ben pedig az áll, hogy az „ á l l a n d ó a n 
t á g u l ó világ einsteini felfedezése a művé
szetre is érvényes, s az a jó kritikus, aki 
fogékonyságával követni tudja e tágulást". 

Alapkérdés, mivel a saját fogalmazású 
elvárás mérce is: tudja-e követni? Annál 
inkább, hogy gyűjteménye korántsem egysé
ges műfajilag. Szó esik benne, túlnyomórészt, 
írói művekről, Madách- és Aranytól Szabó 
Lőrincig; van benne szép számmal kritika 

KOMLÓS ALADÁR:TÁGULÓ IRODALOM 
Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. 1967. Magvető K. 427 1. (Elvek és utak.) 
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