
ké ala kul nak át, mond ja Deleuze. Ez zel
pe dig ar ra utal (ami rõl ko ráb ban esett
szó), hogy Hitch cock egy har ma dik di -
men zi ót is ad min dig, ami te kin te tek ke -
reszt tü zé rõl, egy mást ki ütõ/fel erõ sí tõ
stra té gi ák ról szól.

Így vál hat Hitch cock mo zi ja a „gon -
dol ko dás mo zi já vá” (208.). Sõt Deleuze
sze rint Hitch cock Szé dü lé se az egyik a
há rom film kö zül, amely ké pes meg mu -

tat ni, „ho gyan lak juk az idõt, és ho gyan
moz gunk ben ne” (217.).

Min dent egy be vet ve, a kö tet va ló ban
út mu ta tó, hasz nál ha tó ké zi könyv jel le gû,
ugyan ak kor iz gal ma kat is bõ sé ge sen ígér a
Hitch coc kot is me rõk szá má ra is. To vább -
gon do lás ra, az élet mû meg is me ré sé re hív
a könyv vé gén ta lál ha tó ter je del mes, 
pre cíz fil mog rá fia, va la mint a kap cso ló dó
iro da lom jegy zék.

Ferencz Or so lya
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JEGY ZET
1. Lásd még a meg je lent is mer te tõ ket: Dra gon Zol tán: Min den, amit min dig is tud ni akar tál Hitch -
cock ról (de so ha sem mer ted meg kér dez ni az Aper tú rá tól). http://www.filmtett.ro/cikk/1578/minden-
amit-mindig-is-tudni-akartal-hitchcockrol-de-sohasem-merted-megkerdezni-az-aperturatol-fuzi-
izabella-szerk-hitchcock-kritikai-olvasatok (2010. 10. 30.); Stõhr Ló ránt: A jel fej tés té bo lya. ÉS 2010.
jún. 18.; Szalánszki Edit: Hitchcock-tails. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2367/ hitchcock-kri-
tikai-olvasatok-szerk-fuzi-izabella/ (2010. 10. 30.); Sepsi Lász ló: Az em be rek, akik túl so kat tud nak.
http://prizmafolyoirat.com/2010/05/sepsi-laszlo-az-emberek-akik-tul-sokat-tudnak-hitchcock-kri-
tikai-olvasatok-pompeji-szeged-2010/ (2010. 10. 30.); Har mat Esz ter: Uta zá sok Hitch cock kö rül.
http://magyar.film.hu/filmhu/magazin/utazasok-hitchcock-korul-recenzio-hitchcock-lacan.html
(2010. 10. 30.).

GRENDEL IRO DA LOM TÖR TÉ NE TÉ RÕL –
TÖBB FÉ LE KÉP PEN

Grendel La jos: A mo dern ma gyar iro da lom tör té ne te. Ma gyar lí ra és epi ka a 20. szá zad ban. Kalligram,
Po zsony, 2010.

A leg utóbb meg je lent (a 20. szá za di lí -
rá ra és epi ká ra kor lá to zó dó) ma gyar iro -
da lom tör té net nek az egyik szem be tû nõ
hi á nya: ki ma radt be lõ le a kor társ mo der -
nek kö zül egy igen je len tõs re gény író, a
fel vi dé ki (szlo vá ki ai) Kos suth-dí jas
Grendel La jos. A ment ség ké zen fek võ, õ
ugyan is azo nos a kö tet iro da lom tör té nész
szer zõ jé vel. A tel je sít mény, no meg az
élet raj zi hát tér is me re té ben nyu god tan
be szél he tünk iro da lom tör té nész rõl, hi -
szen jó ide je ta nít ja egye te men az új ko ri
ma gyar iro dal mat – nyil ván hall ga tó i nak
kor sze rû fel ké szí té se ér de ké ben –, új
könyve pe dig, az ok ta tá si cé lok nak meg -
fe le lõ en, nem szub jek tív vé le mé nyek
gyûj te mé nye, ha nem rend sze res össze -
fog la lás. Di ák ja i nak és most a szé le sebb
ol va só kö zön ség nek ugyan ak kor sze ren -
csé je van, mert Grendel nem akar ja le ta -
gad ni von zó dá sa it, vi tá it más iro da lom -

tör té ne tek szer zõ i vel, egy-egy szak te rü let
ku ta tó i val.

Va ló szí nû leg nem min den ki ért egyet
az zal, amit Grendel La jos a kánon(ok)ról
mond, jól le het na gyon is idõ sze rû nek, re -
á lis nak mu tat ko zik, amit a kö tet több fe je -
ze té ben le szö gez (nem új ká non fel ál lí tá -
sá nak igé nyé vel). Mó ra Fe renc Ének a bú -
za me zõk rõl cí mû mû vé nek utó éle té rõl
szól va, a kom mu nis ta iro da lom po li ti kát
te szi fe le lõs sé a fe led te té sért, majd eb bõl
ál ta lá no sabb kö vet kez te tést von le: „Az
Ének a bú za me zõk rõl te hát úgy el fe le dett
mû, hogy azt a kom mu nis ta iro da lom po -
li ti ka zár ta négy év ti zed re mély hû tõ be.
Ki pottyant a ká non ból, s ha oda az óta
sem ke rült vissza, ak kor jog gal föl té te lez -
he tõ, hogy a ká non kö rül nincs min den
rend ben.” Déry Ti bor utó ko rát más vi szo -
nyí tás ban te szi szó vá: „Egy elõ re, úgy tû -
nik, a nyolc va nas évek pró za for du la ta ár -



nyék ba bo rí tot ta Déry alak ját és mû ve it.
Ahogy Mó ricz Zsig mon dét és Né meth
Lász ló ét is. Déryt ma ke ve sen és rit kán
em le ge tik. De va jon meg bíz ha tóbb-e az
utó kor íté le te a kor tár sa ké nál? Hát az utó -
kor ugyan nem az ön ma ga fik ci ó i nak és
rög esz mé i nek az iga zo lá sát ke re si-e a
múlt ban? S ami en nek nem fe lel meg,
ugyan nem söp ri-e fél re kí mé let le nül és
el ha mar ko dot tan?” És egy har ma dik pél -
da, a Szentkuthy-fejezet ele jé rõl: „Hogy
mi ért nem lett így, s a Prae be fo ga dá sa a
ma gyar iro dal mi ká non ba mi ért hú zó dott
el olyan so ká ig (mond hat nám, ta lán
mind a mai na pig), an nak sok oka van.
Min de nek elõtt a ma gyar re cep ció sa já tos -
sá ga i ban kell ke res nünk leg fõbb okát, a
re cep ci ó nak nem ze dék rõl nem ze dék re
örök lõ dõ, kü lön fé le gyö ke rû és in dít ta tá -
sú, kü lön bö zõ mér té kû kon zer va ti viz mu -
sá ban, ide o ló gi ai meg fer tõ zött sé gé ben, az
iro dal mi mû vek kel szem ben tá masz tott
nem esz té ti kai, ha nem iro dal mon kí vü li
szem pont ja i nak pri má tu sá ban, s csak
má sod sor ban a be fo ga dást gát ló ked ve -
zõt len kül sõ kö rül mé nyek ben. A Jó ka in
(s to vább me nõ en a Mik szát hon, Mó ric -
zon, a né pi író kon, Márain, leg újab ban
pe dig a lektûríró Wass Al ber ten) is ko lá -
zott ma gyar ol va só a pró za író tól az úgy -
ne ve zett va ló ság úgy ne ve zett vissza tük -
rö zé sét vár ja, tár sa da lom áb rá zo lást és 
-bírálatot, ide o ló gi ai konst ruk ci ók di dak -
ti kus (vagy al le gó ri ák ba fog lalt) ki fej té sét,
igé nyes vagy ke vés bé igé nyes szó ra koz ta -
tást, fi gyel men kí vül hagy va azt az alap -
ve tõ tényt, hogy az »irodalom valósága«
meg konst ru ált va ló ság, te rem tett vi lág, a
nyelv va ló sá ga, a vi lág nak a nyelv ré vén
és a nyelv ben va ló új ra te rem té se a nyel vi
stilizáció kü lön bö zõ el já rá sa i val és mód -
sze re i vel.”

E há rom idé zet bõl vi lá go san ki tet -
szik, hogy Grendel nem cö ve kel le egyet -
len irodalomfelfogás, „ká non” mel lett; a
„te rem tett vi lág”-nak el kö te le zet ten, haj -
lan dó és ké pes be fo gad ni a leg kü lön bö -
zõbb ter mé sze tû és szem lé le tû al ko tó kat,
il let ve mû ve ket – és eb ben ör ven de te sen
el kü lö nül köz vet len iro da lom tör té net-író
elõ de i tõl (Kul csár Sza bó Er nõ tõl Schein

Gá bo rig és Gintli Ti bo rig). Köny vé nek
alig ha nem ez a leg ro kon szen ve sebb vo -
ná sa. Ami ön ma gá ban ke vés vol na el is -
me rés nek, ha ez az el fo gu lat lan ság nem
pá ro sul na más ér de mek kel. Min de nek -
elõtt az zal, hogy – szán dé ka sze rint (no ha
ez nem va ló sul meg tel je sen) – a 20. szá -
za di ma gyar lí ra és epi ka egé szét né zi,
füg get le nül at tól, hogy a szer zõk hol és
ho gyan él tek-él nek, a mû vek mi kép pen
szü let tek. Va gyis a kész vers re, re gény re,
no vel lá ra fi gyel, ke vés bé (ke vés sé) az írók
éle té re – és na gyon ke vés sé a más mû ne -
mek ben-mû faj ok ban meg szü le tett al ko tá -
sok ra. Így vá lik cson ká vá, oly kor bán tó an
cson ká vá egy-egy (al)fejezet, nyúl fark nyi
em lí tés – pél dá ul a Sza bó De zsõé (mert
nem tér ki Sz. D. alig ha nem leg jobb mû -
vé re, az Éle te im re és nagy vissz han gú,
„könyv tár nyi” pub li cisz ti ká já ra) vagy a
Szé kely Já no sé (aki amel lett, hogy köl tõ
is volt, és több pró zai mû ve is me re tes, a
drá má ban na gyot al ko tott). Az esszé írók
ele ve rosszul jár nak Grendel La jos iro da -
lom tör té net ében. Cs. Sza bó Lász ló nak
még a ne ve sem for dul elõ, sem a Bá lint
Györ gyé, Ha lász Gá bor itt-ott em lí tõ dik,
de a Ta má si Áron be mu ta tá sa is sze gé -
nyebb lett az zal, hogy je len tõs pub li cisz -
ti ká já ról Grendel nem lát szik tud ni.

A hi á nyok min dig vi tat ha tó, de meg -
ér vel he tõ so ro lá sa elõtt a könyv bel sõ
ará nya i ról kell el sõ sor ban szól ni, hi szen
még is csak fõ kép pen ezen, a (vélt) leg na -
gyob bak mél tó je len lé tén mú lik egy iro -
da lom tör té ne ti ké zi könyv szint je. Nos, e
te kin tet ben A mo dern ma gyar iro da lom
tör té ne te, a Kalligram so kak hoz szó ló
aján dé ka jól vizs gá zik. A nagy fe je ze tek:
Ady, Ba bits, Kosz to lá nyi, Tóth Ár pád és
Ju hász Gyu la, Mó ricz Zsig mond, Krúdy,
Kas sák, Jó zsef At ti la, Sza bó Lõ rinc, Rad -
nó ti, Illyés Gyu la, Márai, Né meth Lász ló,
Déry, Szentkuthy, Weöres Sán dor – kö rül -
te kin tés ben és ter je de lem ben is „rend jén
va ló nak” tûn nek. Bár ki nek mi a rend jén
va ló? Ezt szé pen-oko san ve ze ti fel
Grendel, az Illyés kö rü li vál to zó han gu la -
to kat je lez ve, az élet mû vet azon ban meg -
véd ve. A foly ta tást, a ma gyar (mo dern)
iro da lom ké sõb bi ala ku lá sát szin tén mél -

téka
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tó kép pen rep re zen tál va kö vet ke zik, rész -
le tek re is ki tér ve, Pi linsz ky, Ne mes Nagy
Ág nes, Nagy Lász ló, Ju hász Fe renc, Mé -
szöly Mik lós be mu ta tá sa. Az tán rö vi dül -
nek a port rék-elem zé sek, de még min dig
ér dem ben: Mándy, Ör kény, Sán ta Fe renc,
Or bán Ot tó, Tõ zsér Ár pád, Csoóri Sán -
dor, Kor mos Ist ván, Ber tók, Bo dor Ádám,
Sarkadi Im re, Ottlik Gé za, Szil ágyi Ist -
ván, Ker tész Im re, Kon rád György, Gion
Nán dor, Tol nai Ot tó, Tandori De zsõ, Petri
György, Oravecz Im re, Par ti Nagy La jos,
Ná das Pé ter, Es ter házy Pé ter, Krasznahor-
kai Lász ló. Iga zán te kin té lyes név sor, már
csak el ol vas ni va la mennyi fon to sabb mû -
vü ket ha tal mas mun ka – mél tat ni is õket
pe dig el is me rés re mél tó tel je sít mény. Eh -
hez ké pest (és a szá mos itt nem so rolt -
hoz) a rész le ges vagy tel jes ki ma ra dás-ki -
ha gyás, mond juk Sza bó Mag da rö vid re
fo gá sa, Galgóczi Er zsé bet, Tar Sán dor le -
írá sa (a „nem-ká non ból”), a „ki len cek”
em lí tet le nül ha gyá sa akár bo csá na tos nak
is mond ha tó.

Van azon ban még leg alább két má sik
szem pont, amit föl kell vet nünk Grendel
La jos köny vé nek (a fel hasz nált iro da lom -
mal és a név mu ta tó val együtt tör té nõ) vé -
gig bön gé szé se után. Iro da lom tör té nész -
hez mél tó mó don a sa ját ol va sa tát ki egé -
szí ti szak iro dal mi hi vat ko zá sok kal, alá tá -
maszt va vagy vi ta alap nak te kint ve ré geb -
bi vagy kor tár si vé le mé nye ket. A leg sû -
rûb ben Kul csár Sza bó Er nõ re, Szegedy-
Maszák Mi hály ra és a Gintli–Schein-féle
iro da lom tör té ne ti könyv re hi vat ko zik,
ami – az el vég zen dõ mun ka vo lu me nét
néz ve – in do kolt. Az már ke vés bé, hogy
Kosz to lá nyit ele mez ve csak ép pen az út -
tö rõ mo no grá fia szer zõ jét, Kiss Fe ren cet
nem em lí ti, vagy hogy a Mó ricz Zsig -
mond-fe je zet láb jegy ze te i ben sem jut
hely Czine Mi hály nak, mi köz ben Nagy
Pé tert ér de mes nek tart ja több ször is em lí -
te ni. (A Val lo má sos Mó ricz Zsig mond
cí mû köny vecs ke meg a Lí ra és no vel la
je len ség-mo nog rá fi ács ka író ja ter mé sze -
te sen hall gas son, újabb Mó ricz- vagy Ta -
má si-ku ta tók kal együtt.) Már-már bot rá -
nyos nak vél né az em ber, hogy pon to san a
mo dern ma gyar iro da lom kor sze rûbb 

ér tel me zé sé ért annyit te võ Bo ri Im re ne -
vét nem ta lál ja sem a bib li og rá fi ai lis tá -
ban, sem a név mu ta tó ban – de sze ren csé -
re a könyv fi gyel mes ol va sá sa kor be je -
lent ke zik az új vi dé ki Bo ri Im re is egy-egy
idé zet ben, uta lás ban Krúdy nál, a ma gyar
avant gárd fe je zet ben (de nem ér de me
sze rint!), és Jó zsef At ti lá nál. Ha pe dig a
kor tár si kri ti ká ra job ban fi gyel Grendel, 
a Tol nai Ot tó köl té sze té rõl (po zi tí van, ér -
dem ben) írot tak ki e gé szül het tek vol na
Tol nai pró zá já nak-esszé i nek leg alább az
em lí té sé vel – mint hogy pél dá ul a Köl tõ
disz nó zsír ból a 2004-es év ma gyar iro dal -
mi ese mé nye volt. (Mel lé ke sen: a Tol nai-
kö tet, ame lyen Par ti Nagy ne ve is sze re -
pel mint kér de zõ – és õ, Par ti Nagy sem
el ha nya gol ha tó pró za- és esszé író –, a 
po zso nyi Kalligram ki adá sá ban je lent
meg, akár csak A mo dern ma gyar iro da -
lom tör té ne te...)

A má sik – a ma ga ol va sa tá ról itt ta nú -
sá got te võ szá má ra kü lö nö sen fá jó – hi -
ány az er dé lyi ma gyar szer zõ ket érin ti.
Nem mind egyik je len tõ set per sze, de so -
ka kat. Nyil ván el kell fo gad nunk Grendel
meg ál la pí tá sát a be ve ze tõ bõl: „Az iro dal -
mi mû nyers anya ga, vagy, ha úgy tet szik,
a lét mód ja, a nyelv. Föld raj zi, szár ma zá si,
et ni kai szem pont ok eh hez ké pest mind
má sod la gos je len tõ sé gû ek. Ez vi szont
egy ben azt is je len ti, hogy az úgy ne ve zett
ha tá ron tú li ma gyar iro dal mak nem vizs -
gál ha tók csak ön ma guk ban, ha nem min -
dig az egész ma gyar iro da lom függ vény -
rend sze ré ben. Csak így ke rül he tõk el az
egy ol da lú mi nõ sí té sek, re gi o ná li san ér té -
kes és fon tos mû vek in do ko lat lan esz té ti -
kai túl be csü lé se. Mert tá vol ról sem biz -
tos, hogy a re gi o ná lis kon tex tus ban 
ki emel ke dõ nek te kin tett mû vek nek
ugyan ilyen meg be csü lés jut ki az egész
ma gyar iro da lom kon tex tu sá ban.” Nos,
Grendel La jos er re na gyon igyek szik fi -
gyel ni, oly annyi ra, hogy né ha ma ga is a
„köz pon ti”, az az bu da pes ti né zõ pon tot
ve szi el sõd le ges nek, és egy bu da pes ti
(ma gyar or szá gi) szer zõ ele ve fon to sabb -
nak lát szik így, mint a ná la (sok kal) je len -
tõ sebb er dé lyi, vaj da sá gi, ne tán fel vi dé ki
(szlo vá ki ai) köl tõ, pró za író, kri ti kus. (Kri -112
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ti kust is írok, mert e sa já tos né zõ pont
mu tat ko zik meg ab ban, hogy egyet len er -
dé lyi nek akár Bu da pes ten meg je lent kri -
ti kai kö te té re nem hi vat ko zik, de akár
köz ve tett idé ze tet is egy is mert oda áti nak
tu laj do nít. A pél da ké sõbb kö vet ke zik. A
dél vi dé ki ek, szer bi a i ak sem jár nak sok kal
job ban. Hi he tet len pél dá ul, hogy Grendel
köny vé ben csak az át te le pe dett Bo ri-ta -
nít vány, Thomka Be á ta lé te zik – Bá nyai
Já nos egy ál ta lán nem…)

Az iro da lom tör té net je len kri ti ku sa
azért igyek szik csil la pí ta ni in du la ta it.
Grendel La jos ugyan is rá szol gál az el is me -
rés re, ami kor föl fe de zi ma gá nak és ol va só -
i nak Kuncz Ala dárt, a Fe ke te ko los tor már-
már el fe le dett író ját (per sze, egy mon da tot
meg ér de melt vol na az Er dé lyi He li kont a
regionalizmus fö lé eme lõ szer kesz tõ is!),
vagy ami kor Jékely Zol tánt és lí rá ját ki -
eme li a vers írók tö me gé bõl. Ugyan így
örül he tünk Szil ágyi Ist ván mél tó kri ti kai-
iro da lom tör té ne ti tár gya lá sá nak. Reme-
nyik Zsig mond újrafölfedezésének ugyan -
csak van ko lozs vá ri szá la (bár er rõl nem
ke rül szó): Gaál Gá bor Korunkjának
Remenyik fon tos mun ka tár sa volt – és 
er rõl mi is rég óta hall ga tunk. (Ha son ló 
ki eme lé se Grendelnek a Kálnoky-fejlõ-
désrajz, per sze nem „ha tá ron tú li” vo nat -
ko zás ban.)

De itt jön nek a fáj dal mak, a fáj dal mas
hi á nyok. Dsida Je nõ gyors el in té zé se. (Ezt
Grendel a haj da ni Nyu gat tól örö köl te. És
va ló szí nû leg nem ol va sott egyet len Láng
Gusz táv-ta nul mányt sem.) A Dsida-
kortárs Szabédi Lász ló ne vét hi á ba ke res -
sük, bár egy fel so ro lás ban. Ho lott
Szabédi ko ránt sem csak azért szá mon tar -
tan dó, mert a Bo lyai Egye tem fel szá mo lá -
sa kor vo nat elé ve tet te ma gát, ha nem
mert tor zó ban ma radt élet mû ve ki vé te les
ér té ke ket rejt; a kez de tek ben épp Jékely
tar tot ta õt nem ze dé ke (ma gyar or szá gi ak
és er dé lyi ek) leg tisz táb ban gon dol ko dó já -
nak, ki vá ló köl tõi mû vek lét re ho zó já nak;
és a fi a tal Ör kény Ist ván ke res te Szabédi
ba rát sá gát; és Illyés Gyu la írt el is me rõ
kri ti kát a be mu tat ko zó vers kö te té rõl. Õ
volt Ta má si Áron má ig leg jobb kri ti ku sa;
õ ír ta le azt a jel lem zést (1942-ben, a Ter -

més ben!), amit Grendel Bertha Zol tán nak
tu laj do nít: „li tur gi kus szer ke zet, szak rá lis
hõs, himnikus nyelv”; és õ írt Ta má si
Áron „fe le se lõ no vel lá i ról” is. To váb bá
Szabédi ír ta azt is, hogy nép dal lal nem
le het kor má nyoz ni.

Ha ko mo lyan vesszük a kö tet hát só
bo rí tó já ra ki emelt nap ló be jegy zést Mé -
szöly Mik lós tól, mi sze rint az iro da lom
„nem találmánybejelentõ hi va tal”, ak kor
ért he tet len nek mond hat juk azt a mó dot,
ahogy el in téz te tik Sü tõ And rás 16 so ros,
de akár a Grendeltõl meg di csért Bá lint 
Ti bor a dup la ter je del mû passzus ban.
(Bá lint egyéb ként az Arc ké pek a kö röm
há tán miniesszéiben mû fajt te rem tett.)
Grendel La jos nak nem volt fü le Bánffy
Mik lós tri ló gi á já ra – vagy csak nem ol vas -
ta (új ra?). Hát Ka rá csony Be nõt? És va jon
mi ért ma radt ki eb bõl a ma gyar iro da lom -
tör té net bõl (le szá mít va egy fel so ro lást)
Kányádi Sán dor? Az tán: „A ma gyar lí ra
depoetizálása” cí mû fe je zet ben azt ol vas -
suk, hogy „a het ve nes évek avant gárd 
for du la ta Er dély ben fõ ként Szõcs Gé za
ne vé hez fû zõ dik”. Igaz, a kö vet ke zõ mon -
dat ban az áll, hogy Szõcs „a Szil ágyi 
Do mo kos vág ta csa pá son ha lad to vább”,
ám a Gintli–Schein vo na lon ha lad va,
Grendel La jos még is Szõcs Gé zá ban lát -
tat ja az iga zi újí tót („tá vol a kép vi se le ti 
lí ra köz he lye i tõl, sab lon ja i tól és a vá te szi
ma ga mu to ga tás tól”). Ez bi zony az er dé lyi
avant gárd for du lat tör té ne té nek nem is -
me ré sé rõl ta nús ko dik; ho gyan le het ne 
er rõl ér dem ben be szél ni, Páskándi Gé za
(hat évi bör tön bün te tés le töl té se után
1966-ban meg je lent Hold bu me ráng és az
1972-es Tû fo ka cí mû vers kö te te, no meg
„abszurdoidjai”) nél kül, Lászlóffy Ala dár
ha tal mas élet mû vé nek fi gyel men kí vül
ha gyá sá val? Hoz zá (nem) té ve Szil ágyi
Do mo kos kor sza kos köl té sze té nek fe lü le -
tes jel zé sét. (Em lé kez te tõ ül: Szil ágyi ha -
lá la kor Nagy Lász ló kért vers ben bo csá -
na tot az if jabb köl tõ társ ra nem fi gye lé -
sért.) Er dé lyi – sú lyo zott – hi ány lis tá mat
foly tat hat nám Csiki Lász ló val és ma is
köz tünk lé võ kor tár sá val, Ki rály Lász ló -
val. És ez zel még nem ér tem a vé gé re
azok em lí té sé nek, akik „ver senyt fut hat -

téka
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ná nak” a he lye zé se kért a ma di va to sab -
bak kal a mo dern ma gyar iro da lom tör té -
ne té ben.

Per sze, per sze az irodalom(történet)
nem ver seny fu tás. Grendel La jos pe dig
nem el ma rasz ta lást, ha nem meg be csü lést

ér de mel azért, amit köny vé ben, eb ben a
tu dós könyv ben fel mu ta tott. De ép pen
mert a tel je sít mé nye ez út tal is át la gon fe -
lü li, do ho gá sa in kat, (er dé lyi) bosszú sá ga -
in kat sem hall gat hat juk el.

Kán tor La jos
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NÉ MET OR SZÁG 
MEG SZÜN TE TI ÖN MA GÁT
Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich ab. 
Wie wir unser Land aufs Spiel setzen

Deutsche Verlags-Anstalt, Mün chen, 2010.

A kö zel múlt ban ez zel a cím mel je lent
meg a nagy ér dek lõ dést – és ugyan ak kor
éles vi tát – kel tõ, sok mil lió pél dány ban
el adott, jól do ku men tált és re le váns mon -
da ni va ló jú, 400 ol da las kö tet. A szer zõ
Né met or szág egyik leg mar kán sabb gon -
dol ko dó ja, aki sok irá nyú te vé keny ség re
te kint het vissza. Sarrazin gaz dag po li ti kai
és köz igaz ga tá si ta pasz ta la tá val fo gal maz -
za meg, mi lyen kö vet kez mé nye lesz a
szü le té sek szá ma csök ke né sé nek az egy re
prob le ma ti ku sab bá vá ló be ván dor lók erõ -
tel jes sza po ro dá sa mi att. A szer zõ fel vá -
zol ja a né met tár sa da lom el öre ge dé sét, a
la kos ság szám be li csök ke né sét, mi köz ben
meg ál la pít ja, hogy a né me tek mind emel -
lett egy re in kább füg gõ sé gi vi szony ba ke -
rül nek az ál la mi jut ta tá sok tól.

Sarrazin gon do san ele mez, nem kí mél
sen kit. Konk ré tan le ír ja, mi kép pen ve szé -
lyez te tik a né me tek a szo ci á lis bé két és a
tár sa da lom sta bi li tá sát. Mi ért van ez így,
és mit le het ne ten ni el le ne – ez az esz me -
fut ta tás ké pe zi a kö tet té má ját. 

Né met or szág büsz kén te kint vissza a
má so dik vi lág há bo rú utá ni, gaz da sá gi lag
és tár sa da lom po li ti ka i lag na gyon si ke res
év ti ze dek re. A négy na gyobb gaz da sá gi
vál ság – 1966–1967, 1974–1975, 1981–82,
majd 2008–2009 kö zött – nem in gat ta meg
ezt a büsz ke sé get, a né me tek to vább ra is
bíz tak gaz da sá gi és tár sa dal mi mo dell jük

szi lárd sá gá ban, meg õriz ték alap ve tõ en
op ti mis ta be ál lí tott sá gu kat, és nem vet ték
ész re a tár sa da lom bel se jé ben mu tat ko zó
bom lá si tü ne tek ve szé lyes sé gét.

Né met or szág meg szün te ti ön ma gát?
Az ag go da lom akár ab szurd nak is tûn het,
ha Kö zép-Eu ró pá nak ezt a nyolc van mil lió
la ko sú sta bil ál la mát te kint jük. Vá ro sok,
ipar, au tók, ke res ke de lem, lük te tõ élet és
szor ga lom. De egy or szág csak la ko sa i nak
szel le mi és kul tu rá lis ha gyo má nyai tisz te -
let ben tar tá sá val lé tez het. A né me tek
azon ban las san meg szün te tik ön ma gu kat.
A net tó 0,7 szá za lé kos rep ro duk ci ós rá ta
nem ele gen dõ, az uno kák – lét szá mu kat
te kint ve – fe le annyi an sin cse nek, mint a
nagy apák. Né me tor szág ban a szü le té sek
hat va nas évek be li 1,3 mil li ós szá ma
2009-ben évi 650 000-re csök kent. Ha ez
a ten den cia így foly ta tó dik, 90 év múl va
Né me tor szág ban éven te 200 000–250 000
gyer mek fog szü let ni. 

Ér dem ben az el múlt 45 év ben a né -
met or szá gi de mog rá fi ai ten den ci ák ról rit -
kán esett szó. Szí ve sen be szél nek szó ra -
ko zás ról, bot rá nyok ról, és szõ nyeg alá
söp rik a szo mo rú té nye ket, azt, hogy a
szü le té sek szá má nak vissza esé sé rõl év ti -
ze de kig nem volt sza bad be szél ni, és a
szer ve zet len be ván dor lás ról hall gat ni kel -
lett. Nem volt sza bad be szél ni ar ról sem,
hogy az em be rek kü lön bö zõ ek: in tel lek tu -




