
DIALÓGUS 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET KÉRDÉSEI 

N A G Y PÉTERHEZ 

Tizenhat éve áll az 1969-ben újraindított (pontosabban: 
újra alapított) Irodalomtörténet szerkesztőbizottságának az 
élén. Most, hogy főszerkesztőként tovább jegyzi ugyan a 
lapot, de a gyakorlati szerkesztői munkától új megbízatása 
miatt megválik, milyen gondolatokkal tekint vissza az elmúlt 
időre? Megítélése szerint hogyan sikerült az első számban 
körvonalazott szerkesztői koncepció (a XIX—XX. századi 
irodalom középpontba állítása, a marxizmus pozícióinak a 
szaktudományunkban való erősítése, a kritikai szellem őrzése) 
megvalósítása ? 

Tizenhat esztendeje? Megvan az jó tizenhét is: az első 
számra, számokra való felkészülés bizony vagy egy eszten-
dőt igénybe vett. 
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Ezt a tizenhét évet lehet számokkal is reprezentálni : tizen-
hét esztendő, egy méter a könyvespolcon, hatvannégy szám 
gondja, közel nyolcszáz ív elolvasása, gondozása: ha kimon-
dom, magam is megijedek. Ha valaki előre megjósolta volna, 
bizonyára nem is vállalom. így visszanézve borzasztó nagy 
munkának látszik, pedig erre is érvényes az, amit Molnár 
Ferenc egyik legjobb írásában, Az aruvimi erdő titkában 
mondott : az erdőn senki nem jut át, ha eleve annak a tuda-
tával indul : milyen nagy fába vágja a fejszéjét. De aki csak 
a közvetlenül előtte levő kis akadályt látja s akadályról 
akadályra küzdi át magát, végül átjut az áthatolhatatlan 
erdőn. Valahogy ilyen munka volt a szerkesztés is: napról 
napra, hétről hétre, cikkről cikkre, számról számra kellett, 
lehetett csak megoldani. S magam, aki soha a szerkesztést 
korábban nem ambicionáltam, lassacskán megszerettem, 
örömömet leltem benne ; valahogy részemmé vált a lap s én 
is a lap részévé. Fájdalmas a megválás? Persze, kicsit az: 
mint egy tizenhét éves szerelem vége. 

Mi valósult meg a hajdani célkitűzésből? Ha azt mondom : 
amit lehetett munkatársaimmal, a szerkesztő bizottsággal 
karöltve megvalósítottunk, akkor talán önteltnek hangzik 
a nyilatkozat. Pedig inkább csak szerénynek szánom: hiszen 
átérzem, mennyi mindent volt nehéz vagy lehetetlen megva-
lósítani azokból a lelkes és zsúfolt sorokból, amivel a 
lapot indítottuk. Talán a legtöbb, amit mondhatok: sikerült 
egy szakmai lapot aránylag érdekesnek tartani mindvégig; 
az irodalomtörténet szakkérdéseire nem is egy számmal sike-
rült a szélesebb közönség figyelmét is felhívni; a marxista 
irodalomtörténet gondolatát doktrinérség nélkül fenntar-
tani; a szabad kritika jogát akár a szerkesztő bizottság egy-
egy tagja ellen is megvédeni; a munkatársak gárdáját meg-
őrizni és folyamatosan szélesíteni. S ahogy kimondom, látom : 
ez nem is olyan kevés. 

Legnagyobb kudarcomnak azt tartom; nem sikerült a la-
pot a szélesebb olvasóközönség állandó folyóiratává tenni, 
amint pedig kezdettől fogva szándékom volt. Mert meggyő-
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ződésem szerint ennek megvoltak, meglennének még ma is 
a lehetőségei. De azzal a tehetetlenséggel és nemtörődöm-
séggel, amit a Posta Központi Hírlapiroda terjesztése jelent 
egy — megengedem, szűkebb körű — szakmai folyóiratnak, 
azokkal a meg-megismétlődő technikai nehézségekkel és 
belső manipulációkkal, amelyek az Akadémiai Kiadó és 
Nyomda munkájában a folyamatos megjelenésnek gyakran 
útjába állottak, komoly és állandó erőfeszítések árán sem 
tudtam megküzdeni. S talán hozzátenném: nem sikerült 
eléggé a lap köré toborozni a középiskolák magyartanárait. 
Pedig meggyőződésem szerint bennük az irodalomtörténeti 
kutatásnak jelentős tartalékai rejlenek ; a kevés, aki hozzánk 
vagy velünk jött, ezt jól bizonyítja. 

Az utóbbi másfél évtized irodalomtörténészi, kritikusi pá-
lyáján is gazdag termést hozott. Bár könyveiről saját lapjában 
nem engedett bírálatot közölni, szabad legyen most mégis azt 
tudakolnunk : mi készül műhelyében, milyen új munkák vár-
hatók ? A várhatólag huzamosabb párizsi tartózkodása köze-
lebb viszi-e ismét pályakezdése óta kedves témája, a francia 
irodalom kutatásához ? 

Nem szokásom, nem is szándékom tervekről nyilatkozni. 
A terv azért terv, hogy megváltoztatható legyen; s egy nyi-
latkozat mindig merevít ezen a mozgékonyságon. 

Miután eljövendő feladatom nem szakmai, előreláthatólag 
nem kezdek egyhamar irodalomtörténészi munkába, örülök, 
ha mint kritikus vagy szemlélődő néha felkaphatom a tollat. 
De azért remélem, hogy valamit a szakmában is még elvé-
gezhetek ; abban azonban még korántsem döntöttem — s nyil-
ván a rám váró, ismeretlen anyag fog ebben helyettem dön-
teni —, hogy a tizennyolcadik vagy a huszadik század némely 
francia jelenségei körül jegecesedik-e ki majd a kíváncsisá-
gom? Mert sajnos, úgy látszik ezen már nem tudok változ-
tatni: a kíváncsiságom s a belőle fakadó tennivaló mindig 
több és nagyobb, mint az, amit meg tudok oldani. így volt 
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ez az Irodalomtörténettel is; s most azt remélem, hogy a 
lap elkövetkező korszaka egyben hozzá fog segíteni a magam 
orientálásához. 

A MI CSOKONAINK 

BESZÉLGETÉS BÁN M A G D Á V A L * 

Riporter: Igaza van-e Major Tamásnak, hogy Mozart és 
Csokonai valamilyen módon rokonok ? 

Nemes Nagy Ágnes: Hogyne, tökéletesen igaza van. Van-
nak más ilyen lehetséges zenei vagy világirodalmi párhuza-
mok is, amelyekhez Csokonai nagy, lírai figuráját odakap-
csolhatjuk. Például a preromantikus Keatshez, aki ugyan-
csak tüdőbeteg volt és ugyancsak korán halt meg, a mi köl-
tőnk fiatalabb kortársaként. A Mozart-jelenség is, ugye, 
hamar föltűnik és hamar véget ér, de talán mégsem csak ez 
köti össze őket, a korszak, meg ez a rövid, nagyon magas 
pályaív, hanem talán leginkább az, amit megmagyarázni 
nem tudunk, csak tapasztaljuk mindnyájan immár egyvégté-
ben 200 éve, hogy a vonzóerejük nem szűnik. 

Riporter: Otthon a könyvespolcon és a folyóiratok között 
lapozva akadtam rá Nemes Nagy Ágnes 1969-ben megjelent 
tanulmányára, az Irodalomtörténet c. folyóiratban, amely az 
egyik legismertebb Csokonai versről, A tartózkodó kérelem-
ről ír. 

Nemes Nagy Ágnes: Csokonai. Egyik legkedvesebb témám, 
de nemcsak az enyém. Azt szokták mondani, hogy a magyar 
irodalom tele van nagy, komor, vívódó remekművekkel. 
A nemzeti sors, az emberiség sorsa mindig is döntő témája 
volt a magyar regénynek és költészetnek egyaránt. Igen ám, 
de ha csak ennyiben maradnánk, nagyon egyoldalú képet 

* A Kossuth Rádióban 1985. szeptember 3-án elhangzott beszél-
getés közléshez igazított változata. 


