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Csak elszoruló szívvel lehet rá emlékezni, a szemüvege alól kivillanó 
fürkész tekintetére, szüntelen gondolati telítettségére, közlésvágyára, 
fegyelmezett komolyságára. Mert Diószegi András mindig fegyelmezet-
ten komoly volt, gondolati izzása írásaiban ezért viselte magán a végle-
gesség igényét. Irodalomtörténészként arra törekedett, hogy megújuló 
irodalomtudományunk a marxista esztétika gyakorlati alkalmazásával 
valóban társadalomtudomány is legyen. írásainak gyűjteményes köteté-
ben, az 1967-ben megjelent Megmozdult világban megírta, hogy ifjú 
nemzedéke a történelem élményét kapta útravalóul, amelynek mozgás-
törvényeit ismernie kellett ahhoz, hogy korát megérteni képes legyen. 
Ám hamarosan tapasztalni volt kénytelen a felszabadulást követó' évek 
történelmi nagyszerűsége mellett egy olyan gondolkodásmód uralmát, 
„amely az egyszer s mindenkorra kész megoldások és megfellebbezhe-
tetlen normák vak magabiztosságával szerette volna felváltani a küz-
delmet és a kockázatot." Diószegi pedig irodalomtörténészként és kri-
tikusként éppen a küzdelem és a kockázat híve és megvalósítója volt, 
vagy legjobb szándéka, belsó' biztatása szerint az akart lenni. Fájdalma-
san rövid pályájának nagyigényű tanulmányai ezt igazolják. A magyar 
novelláról, a prózáról szóló írásai máig alapvető' érvényűek, megkerül-
het et lenek. Megállapítva, hogy irodalmunkból, irodalomtörténet-
írásunkból többnyire hiányzik a filozófiai töltetű gondolkodás igénye, 
egyik töprengő tanulmányában az elsők között szólt a századforduló 
stílusáról, a szecesszióról is. Radnóti és József Attila éppúgy lekötötte 
érdeklődését, mint az élő irodalom. Sarkadi Imre, Benjámin László, 
Juhász Ferenc és mások mellett nemes figyelemmel fordult Gábor 
Andor és Illés Béla írói pályája felé is megérteni igyekezve és magya-
rázva maradandó értékeiket. Az egész magyar irodalomban gondolko-
dott és ítélt, hogy jól érthesse és közvetíthesse a rész igazát is. Ez a 
törekvés jellemezte őt, amikor 1963 és 71 között az akkori Kritika c. 
folyóirat felelős szerkesztője volt. Reméljük, hogy feledékenységre oly-
kor hajlamos szaktudományunk nemcsak megőrzi, de fel is használja 
azokat az eredményeket, amelyeket ez az oly fájdalmas hamarsággal 
kilobbant intenzív élet létrehozott és ránk hagyott örökül. 
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