
A. JEGOLIN 

A SZOVJET IRODALOMTUDOMÁNY FEJLŐDÉSÉNEK tJTJAI 

Közel egy éve annak, hogy Sztálin e lv társnak a nyelvtudomány kérdései-
ről szóló í rása i megjelentek. És minél a laposabban tanulmányozzuk őket, annál 
erősebben él a szovjet emberekben az a tudat , hogy e munkák hazánk ideoló-
giai életének minden ágát megtermékenyí tő nagy eszmék kiapadhatat lan for-
rásá t a lkot ják. 

Sztálin elvtársnak az a lapról és a felépí tményről k i fe j te t t taní tása szá-
mos ú j kérdést vet fel i roda lomtudományunk előtt. A legfontosabb kérdések 
közé tartozik az irodalom, min t felépítmény kérdése, amely körül már i s szé-
leskörű v i t a indul t meg tudományos körökben. 

A művészeti alkotásokat meghatározot t társadalmi feltételek hozzák létre, 
amelyek megfelelő alapból sa r j adnak . T u d j u k , hogy bizonyos szépirodalmi 
alkotások sok évszázadon át élnek és nem vesztik el hatóerejüket . Valamely 
szépirodalmi alkotás maradandósága tu la jdonképpen azzal magyarázható , 
hogy a nagy í ró benne tökéletes művészi fo rmában fejezte ki a nép életét, a 
társadalom érdekeit, vagyis visszatükrözte a történelemnek meghatározott 
szakaszát és kifejezte azt a haladó gondolatot, amely nem ha l t el a korszak-
kal együtt, hanem amelyet mint értékes örökséget megőrzünk. 

Abból a tételből, hogy a haladó művészet századokon át f ennmaradó mű-
veket alkotott, a reakciós művészet pedig, amely teljes egészében az uralkodó 
osztályok szolgálatában áll, az adott a lap felszámolásával egyidejűleg elhal, 
néha helytelen következtetéseket vonnak le. A „Voproszi Filoszofii" c. folyó-
irat 1951. évi minap megjelent 1. számában az irodalomnak, mint felépítmény-
nek a kérdéséről szóló v i t a beszámolójában az a vélemény jut kifejezésre, 
hogy Puskin, Gribojedov m ű v e — nem felépítmény, de Kukolnyik, Grees, Bul-
garin műve felépítmény a feudál is alapon. Ugyanennek a folyóira tnak mult-
évi számában P. Trof imov az osztályművészet mellett megkülönböztet „művé-
szetet általában". Ez a kérdés feltevésének kétségtelenül leegyszerűsített 
módja. A művészet osztályjellegű, a művészet nemzeti. De legnagyobb alkotá-
saiban túléli az időszabta kereteket. Azok az elvtársak, akik különválaszt ják 
Puskint és Gribojedovot a feudál is t á r sada lom felépítményétől, történetelle-
nes módon értékelik a művészet jelenségeit, e a felszabadító mozgalom nemesi 
szakaszának haladó alkotásai t a mi ko runk szemszögéből ítélik meg. 

A burzsoá rendezer felszámolásával, a szocialista felépítmény megterem-
tésével nem szűnik meg az öröklődő kapcsolat a ku l tú ra fejlődése terén. 
A marxizmus, ez az ú j f o r r ada lmi taní tás , amely a tá rsadalmi tudatban tel-
jes fordula to t jelent, k r i t ika i l ag veszi és dolgozza át az elmúlt évszázadok 
értékes v ívmányai t . 

Lenin azt mondta, hogy „a marxizmus egyáltalán nem vetette el a polgári 
korszak értékes vívmányait, hanem ellenkezőleg, átvette és átdolgozta mind-
azt, ami az emberi gondolat és kultúra több mint 2000 éves fejlődése során 
értékessé vált". 

A szovjet i rodalomtudománynak el kell választania a ku l tú ra történeté-
ben a haladót a reakcióstól, á t kell vennie mindazt, ami haladó. 

Tudományunk legfontosabb kérdése a szocialista realizmus módszerének, 
sa já tossága inak és minőségi különbségeinek a kérdése. Sztálin elvtárs rámuta-
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lott arra, hogy a dolgozó milliók, a munkások és parasztok az ú j élet igazi 
hősei és alkotói. Sztálin elvtárs a szovjet írókhoz í r t leveleiben fe lh ív ja a 
figyelmet arra , hogy az irodalomra rendkívüli feladatok várnak az ú j szovjet 
valóság ábrázolásában. Az élet ábrázolása a művészetben és az irodalomban 
akkor igaz, amikor a valóság az állandó megújulás folyamatában történelmi 
törvényszerűséggel van ábrázolva. 

„A dialektikus módszer számára — í r t a Sztálin elvtárs — mindenekelőtt 
nem az a fontos, ami az adott pillanatban szilárdnak látszik, de már kezd el-
halni, hanem az, ami keletkezőben és fejlődőben van".. -1 Ez a sztálini tétel gaz-
dagí t ja és kiegészíti Engels tételét a t ipikus jellemek tipikus körülmények 
közötti ábrázolásának szükségességéről, r ámuta t arra, hogy az í rónak az a 
kötelessége, hogy az újat , a növekedőt ábrázolja, ami ta lán még ma nem lát-
szik tipikusnak, de kétségtelen, hogy holnap már azzá válik. 

A szocialista realizmus ellentétben áll a naturalizmussal. A szocialista 
realizmus abban különbözik a kritikai realizmustól, hogy tisztán lá t ja a való-
ság fejlődésének irányvonalát, és ezért nagyobb erővel lép fel az újnak az állí-
tásában, mint a réginek a tagadásában. 

Sztálin elvtárs rámutatot t annak szükségességére, hogy a nyelvészek 
alkalmazzák a marxizmust a nyelvtudományban. Ez az útmutatás közvetle-
nül vonatkozik az irodalomtudományra is, A marxizmus-leninizmus elméle-
tének valóban alapos elsaját í tása nélkül a szovjet irodalomtudomány helyes-
irányú fejlődése lehetetlen. Szemléltető példát nyúj tanak ebben a vonatkozás-
ban az „Orosz irodalomtörténet" kötetei, amelyeket a Puskin-ház adott ki. Az 
,,Irodalomtörténet" szerzői munkaközössége nem volt eléggé felkészült elmé-
leti vonatkozásban. A Puskin-ház „Orosz irodalomtörténete", mint igen sok 
más monográfia, azokban a hibákban szenved, amelyekre még az 1947-es filo-
zófiai vi tában rámutattak. A szerzők gyak ran nem tud ják , vagy nem képe-
sek alkalmazni az irodalomtörténetírásban a történelmi materializmus alap-
elveit és ezért könyveiknek nincs valóban tudományos jelentősége. 

Mivel az irodalomtörténeti munkákban nem veszik figyelembe a törté-
nelmi materializmus alapelveit, a szovjet irodalomtudomány még mindig nem 
dolgozta fel az orosz realizmus sajátosságainak kérdéseit, és még az olyan 
nagy írók, mint Lev Tolsztoj, Gogolj, Turgenyev alkotásainak jellemző sajá-
tosságait sem. 

Tudósaink főfeladata az adott helyzetben az irodalomtudományi művek 
elméleti színvonalának emelése. 

Néhány tudós, nyi lván önbebiztosításként, attól való félelmében, hogy 
egyik vagy másik író művének tanulmányozásánál a formalizmus h ibá jába 
esik — kerülni kezdte a forma és a nyelv elemzését. Abban a nagyszámú 
könyvben, brosúrában és cikkben, amelyek Puskin születésének 150. évfor-
dulója alkalmából megjelentek, egészen jelentéktelen helye jutott a Puskin 
művével kapcsolatos formai kérdéseknek. 

Igaz, az utóbbi években jónéhány értékes irodalomtörténeti monográf ia 
jelent meg, ami tudományunk gazdagodásáról tanúskodik. De igen kevés az 
általánosító, szintetizáló mű, nem sok az irodalomtörténet processzusáról 
szóló könyv. 

Nem hallgathatjuk el, hogy gyengén áll nálunk az esztétika tanulmányo-
zásának ügye. Zsdánov elvtársnak a fi lozófiai vita résztvevőihez intézett fel-
hívása, hogy bátrabban nyúl junk az esztétikai problémákhoz, nem talál t vissz-
hangra. A filozófiai vita óta eltelt négy eszltendő alatt egyetlen jelentékeny 
munka sem jelent meg esztétikai kérdésekről, s kevéssé dolgozzák fel a marxiz-

1 Sztálin: A dialektikus és történelmi materializmusról. Lásd: Sztálin: A leninizmus 
kérdései c. kötetben, Szikra, I960. 634. old. 
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mus-leninizmus klasszikusainak nagy esztétikai örökségét. A filozófusok is. 
az irodalomtörténészek is nagyon kevéssé érdeklődnek az esztétika kérdé-
sei iránt. 

Zsdánov a marxista-leninista kritikát „Belinszkij, Csernyisevszkij, Dobro-
ljubov nagy hagyományai fo ly ta tó jának . . . " nevezte. Ezeket a nagy hagyo-
mányokat Oroszország haladó elméi a cárizmus és a földbirtokosok ellen foly-
tatott önfeláldozó harcban alkották meg. 

Mégis nálunk a forradalmi-demokratikus örökség tanulmányozása még 
ma is a szocialista esztétikától elszakadva folyik. Néhány tudós jól ismeri 
Belinszkij műveit, de nem foglalkozik a szocialista esztétika kérdéseivel, és 
ezzel jelentékeny mértékben csökkentik műveik értékét. Ezt a szakadékot át 
kell hidalnunk. 

Néhány kritikus haj lamos arra, hogy amikor a szocialista realizmus iro-
dalmának nagyságára rámutat , kisebbítse a mult orosz irodalmának jelen-
tőségét. 

Az orosz klasszikus költészettel szemben tanúsított nihilisztikus maga-
tartásra példa Sz. Tregub „Élő az élőkkel" c. könyve. Tregub Majakovszkijt a 
ezovjet költészet megteremtőjét, a szovjet nép legkedvesebb íróját csak az 
orosz költészet nemzeti fo rmájának rombolójaként, nem pedig gazdag tapasz-
talatának örököseként és továbbfejlesztőjeként tünteti fel. 

Pedig a szovjet korszak legnagyobb költője nagy új í tó volt, ugyanakkor 
azonban az ú j történelmi helyzetben a nemzeti orosz költészet folytatója i<s 
volt. Milyen sokat nyújt a kutatóknak Majakovszkij alkotása, ha nemzeti köl-
tészetünk legjobb hagyományaihoz kapcsolódó nagy orosz költőként vizsgál-
ják. Vegyük csak például „Utazom" c. költeményét. A költő külföldön van. 
hazafias érzések öntik el, és ezeket őszintén és lelkesen fejezi ki: 

Párizsban sírni? 
Nem próbálok! 

Párizsban 
van egy tér: 

— az Étoile, 
a csillagok 

o t t mind étoile-ok. 
Füt tyents , 

vakarózz, 
siettess, siess, 

Liège-be vigyél, 
Bruxelles-be hozz. 

Ámde — tőr 
Párizs, 

tőr Bruxelles 
és Liège 

annak, 
aki, mint én, ízig-vérig orosz. 

Nyomban 
felcserélném 

szánkóval — 
— lábamat újságpapírként 

hó lepje. 
Süvíts, 

boríts el hóval, 
Herszon-vidéki 

szteppe . . . 
— Alkony, 

róna, 
kis tüzek, 

puszta országútja , 
honvágy gyötr i szívemet, 
mellemet 

szorí t ja . 
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Mennyire összhangban van ez Lermontov „Hazá"-jával! Sőt mi több — 
Nyekraszov verseivel, aki orosz nemzeti költőnek vallotta magát : 

Európa se rossz, de a szív tüze éled, 
Mert hív a h a z á d , . . . 
Fiad, íme, fogadja vidám köszönésed, 
Anyám, Oroszország, te jó, csodaszép. 

Vagy egy másik költeményében: 

Köröskörül rozs: élő rétek, 
Nincs tenger, vár , sem szirtfalak. 
Ó drága hon . . . köszönjük néked 
í rként gyógyító t á j ada t . 

Határozottan magunkévá kell tenni azt a gondolatot, hogy minél többet 
felhasználnak a mai szovjet irodalomban a haladó hagyományokból, annál 
nagyobb a jelentősége, és annál magasabb fokra emeli fel az emberiség művé-
szeti fejlődését. 

Sztálin eltárs a r ra tanít bennünket, hogy a történelmen nem szabad sem 
javítani, sem rontani. Néhány munka az orosz szociáldemokraták elődeit imégis 
a marxizmushoz olyan közelállóknak tüntet i fel, hogy elmosódik köztük a 
határ. A. Lavreckij abban a törekvésében, hogy a forradalmi demokraták 
nézeteit a marxizmus-leninizmus eszméjéhez „közelhozza", megteremtette 
— amint ő megfogalmazza — „egy ú j f a j t a realizmus" fogalmát, „amelyet for-
radalmi-demokratikus realizmusnak nevezhetünk". Ezt a realizmust szembe* 
helyezi a krit ikai realizmussal. Természetesen, tanulmányozni kell a fo r ra -
dalmi szabadságmozgalom sajátosságait Oroszországban és a forradalmi demo-
kraták dicső hagyományait az orosz materialisztikus gondolat fejlődésének 
keretében. De ez egyáltalán nem ok arra , hogy leértékeljük a kritikai realiz-
mus haladó íróit. 

Ezt í r j a : „A kri t ikai realizmus akkor éri el tetőfokát, amikor kapcsolat-
ban van a nemesi forradalmisággal. Amikor a szabadságmozgalomból a neme-
seket kiszorították a raznocsinyecek, a kr i t ika i realizmus egyre jobban és 
jobban gyengül, elveszti forradalmi tartalmát". A. Lavrecki j véleménye sze-
rint a realista írók leleplező erejét „csökkentette az, hogy az osztálytársada-
lom alapjait megingathatatlanoknak tartották, képtelenek voltak gondolataik-
kal ezen a határon túljutni". 

Gondoljunk Lenin Tolsztojról írt jellemzésére. Vájjon a nagy orosz író 
kapcsolatban van-e a nemesi forradalmi gondolattal1? Váj jon alkotása gyen-
gébb lesz-e, elveszti-e forradalmi tartalmát abban a mértékben, ahogyan a 
szabadságmozgalomból a nemeseket kiszorítják a szabadosok? 

Lenin híres cikkében rámuta t Lev Tolsztoj alkotásának népi jellegére, 
arra, hogy Tolsztoj leleplezte az önkényuralmat, a földbirtokosi-polgári ren-
det. Tolsztoj mindent és mindenféle álarcot lerántott. Alkotásában visszhangra 
talált „a nép nagy tengere, amely a legnagyobb mélységéig háborog". Tolsztoj 
a jkán „az orosz nép sokmilliós tömege" szólalt meg. 

Hogyan lehet tehát azt mondani, hogy „a krit ikai realizmus erejét csök-
kentette az, hogy az osztálytársadalom a lap ja i t megingathatatlanoknak tar-
tották"? 

A szovjet irodalomtudomány nem egyszerű örököse a múl t tudományos 
hagyományainak. Gyökeres fordulatot jelent az irodalomtörténet fajlődésében, 
jelenti az ú j marxista-leninista esztétika kialakulását. 

A marxista-leninista módszert követő szovjet irodalomtudomány számos 
eredményt ért el az irodalom elméletének és történetének kidolgozása terén, 

141 



szétzúzta az irodaiamnak kantiánus-formalisztikus tárgyalását , amely szoros 
kapcsolatban áll a „tiszta művészet" reakciós elméletével, tönkrezúzta a bur-
zsoá-menseviki, vulgár-szociológiai elméleteket, leleplezte a szabadelvű-bur-
zsoá irodalomtudomány hiányosságait, főleg Veszelovszkij iskolájának hibáit, 
amely a külföldi burzsoá ku l tú ra előtt való szolgai hajbókolás melegágya volt. 

* 

Egészen rendkívüli jelentőségre tesz szert a mi időnkben a nyelv szerepé-
nek kérdése az irodalom fejlődésében és az irodalom szerepének kérdése a 
nyelv fejlődésében. 

A nyelvnek a művészeti alkotásban határozott ideológiai funkciója van. 
Ezért az irodalomtörténésznek, aki minden szempontból elemzi az író alkotá-
sát, felderíti alkotása művészi sajátságainak alapját, meg kell állapítania, 
hogy milyen szerepet tölt be benne a nyelv. 

Fennmaradtak Leninnek igen érdekes feljegyzései V. Pletnyev cikkére 
vonatkozólag, aki vulgáris, proletkultos nézeteket propagált . 

Lenin feljegyzései között van egy különösen érdekes feljegyzés, amely 
meghatározza a forradalom nagy vezérének álláspontját Pletnyevnek az orosz 
irodalmi nyelv elavultságáról szóló szavait illetően. Pletnyev ezt ír ta: 

„A forradalom őrült sodra most m á r ú j tartalmat visz be nyelvünkbe és 
összezúzza annak 'nemes' klasszikus formáit. A mi szótárunk az élet üteméhez 
alkalmazkodik, távirati pontosságúvá válik, szakadozott, és a szavak tartal-
mát óriási mértékben sűríti . Fordítsátok csak le Oblomov régi, 'nemes' orosz 
nyelvére ezt a néhány szót: 'villamosítás' és 'rádióaktivitás', holott mi ezekhez 
könnyen asszociáljuk a gazdasági, technikai és tudományos rend jelenségei-
nek megmérhetetlen arányait . Ez az irodalmi alkotás tartalmába, a lakjába és 
rendeltetésébe óriási változásokat visz be." 

Lenin megkérdőjelezte ezt a helyet, amivel világosan rámutat Pletnyev 
valamiféle ú j távirat i nyelvéről hangoztatott elmélkedésének ostobaságára. 
Lenin aláhúzta a belőle ellentmondást kivál tó szavakat: „távirati pontossá-
gúvá, szaggatottá, t a r t a l m á t . . . sűríti", „Oblomov nyelve". 

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy milyen káros volt az a mód, ahogy a 
marristák a művészi alkotások nyelvét tárgyalták. Csak egyetlen jellemző 
példát hozok fel a stílus és a nyelv vulgarizál t osztályszempontú elemzésére. 
„A tulajdonnevek szerepe Szaltikov-Scsedrin meséiben" c. cikk — melynek 
szerzője M. Katzenellenbogen, s amely a „Russzkij jazik v skole" („Az orosz 
nyelv az iskolában") c. folyóiratban jelent meg, — arra akar rámutatni, hogy 
Scsedrin sok mesében leleplezi az elnyomás rendszerét, az önkényuralom ideo-
lógiáját ós erkölcsét, s ezt í r j a : 

„Világos ez a 'Mese arról, hogyan ta r to t t jól egy paraszt két generálist ' 
c. művében. A metafora mögött — osztályellentét húzódik meg. A paraszt 
szembe van állí tva a generálissal. A közöttük lévő igazságtalan viszonyt nyo-
matékosan konkretizálja az: egy-kettő, és a fordított szórendben szereplő 
„tartott jól", szemléltetően muta t j a ennek a viszonynak gazdasági értelmét, a 
befejezett aspectusú ige eszmei szerepe az igekötővel pedig kétséget sem hagy 
maga mögött." 

A szépirodalmi alkotás i lyenfa j tá jú nyelvi analízisének ostobasága nyil-
vánvaló. 

Az SzK(b)P Központi Bizottsága határozataiban többízben felhívta az 
írók és a művészek figyelmét a képzőművészeti és irodalmi alkotásokban fel-
merülő formai kérdések kidolgozásának szükségességére. 

Ebben a tekintetben is követésre méltó példa minden írónk számára Gor-
kij, a szovjet irodalom megalkotója, aki szorgalmasan és kitartóan dolgozott 
számos munká jának nyelvén, még megjelenésük után is az újabb kiadásokban. 

Gorkij a nyelvről szóló összes ítéleteiben szembenáll az antimarxista és 
vugarizátor Marr-ral. Meg kell jegyeznem, hogy Gorkij azokban a harmincas 
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években, araikor kialakult az ú. n. „ú j nyelvelmélet", akt ív tevékenységet fej-
tett ki mint kritikus és irodalomtörténész a nyelv tanulmányozása terén. Cso-
dálatos, hogy a nyelvészek mennyire nem látták meg, nem vették tudomásul 
Gorkij mély és termékeny munkásságát ezen a területen. 

Szemben Marr-ral, aki a nyelvfejlődés történetétől elszigetelt ú j nyelv 
kialakulásáról ábrándozott és klasszikusaink nyelvét „elavultnak" tartotta, 
Gorkij bebizonyította, hogy az orosz írók nyelve, melyet azok évszázadok 
folyamán fokozatosan alakítottak, élő nyelv. Sztálin gondolataival teljesen 
megegyezően, Gorkij nemzeti nyelvről ír, beszél ennek általános népi alapjai-
ról, kijelenti, hogy a szovjet irodalom abból a nyelvből sar jadt ki, amelyet az 
orosz klasszikusoktól örököltünk. Nagy íróink, Lomonoszov, Puskin, Gogolj, 
Turgenyev, Gorkij lelkesedtek az orosz irodalmi nyelv kifejezőképességéuek 
legyőzhetetlen erejéért; örökségül hagyták az orosz írók következő nemzedé-
kének, hogy őrizzék meg a nyelv tisztaságát és gyarapí tsák gazdagságát. 

Sztálin elvtárs elméleti munkáival nemcsak felfegyverez bennünket min-
denféle olyan nehézség leküzdésére, amely a természet és társadalom tanulmá-
nyozásának út jában áll, de meg is mu ta t j a a tudományos megoldásuk mód-
szerét. Ez a sztálini tétel, amely szerint a tudomány vélemények harca és a 
kritika szabadsága révén fejlődik, megdönthetetlen törvénnyé válik minden 
szaktudós számára. Sztálin szavai: „ . . .semmiféle tudomány nem fejlődhet és 
nem virágozhat a vélemények harca, a kri t ika szabadsága nélkül" — fel tár ják 
magának a megállást nem ismerő tudománynak a lényegét. 

A szovjet irodalomtudomány minden munkásának halaszthatatlanul szük-
séges az irodalomelmélet kérdéseinek részletes megvitatása, a kri t ika és ön-
kritika fejlesztése a tudományos körökben, intézetekben, tanszékeken és a 
sajtóban. 
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