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R eflexiók Schein Gábor dolgozatához*

A következőkben az olvasó és a magam számára is megpróbálom rekapitulálni
-  ha nem is mindig Schein Gábor (a továbbiakban: SG) írásának rendjét követ
ve — a szöveg gondolatmenetét, közben pedig (és ennek a szövegnek a végén) 
néhány problémára igyekszem majd rávilágítani.

N em  egyszerű kibogozni — még ha a szerző igyekszik is írása elején m eg
magyarázni -  a tanulmány célzatát. Feltesz egyrészt egy kérdést („M i a narratív 
funkciója a modernség fogalmának, és hogyan változik, ha az irodalomtudomány 
a műfaji innovációkhoz, a nyelv- és szubjektumszemlélethez kötött esztétikai 
szemlélet perspektíváit fel nem adva, de azokat a szubjektum társadalmi konst- 
ruáltságának szempontjaival kiegészítve, vagy az utóbbiakat fókuszba állítva alap
vetően különböző történeteket kezd el mesélni a 20. század irodalmáról?” [204.]), 
mégsem látszik, hogy éppen erre keresné a választ (igaz, jelzi is, hogy erre a kér
désre — ma — nem tudunk válaszolni). Másrészt egy sor irodalomtörténet-írási 
próbálkozást tekint át hosszabban-rövidebben, amelyek nem is szükségképpen 
a modern fogalmára összpontosítanak, sőt. Szigorúan csak ideiglenesen és csak
is a magam számára a szerteágazó dolgozat fő kérdésének azt tekinteni, hogy 
hogyan lehet, hogyan érdemes, célszerű, gyümölcsöző irodalomtörténetet írni, 
milyen buktatókat kellene kikerülni, milyen más tudományokkal (aldiszciplinák- 
kal, megközelítésekkel) volna érdemes megtermékenyíteni az irodalomtörténeti 
vizsgálódást; emellett kritika alá veszi a jelenkori magyar irodalomtörténet-írás

* Schein Gábor tanulmányának egy korábbi (de az itt közölttől lényegében alig különböző) válto
zatát 2011. február 9-én  megvitatta, az M TA Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelmé
leti és Modern Magyar Irodalmi Osztálya. Az ott elhangzottakból — többek között Angyalosi 
Gergely, Bezeczky Gábor, Kappanyos András, Rákai Orsolya, Szolláth Dávid, Veres András hoz
zászólásaiból — felhasználtam valamennyit, s ezért hálával tartozom, de minden felelősség az 
enyém. A Schein Gábortól származó idézeteket követő oldalszámok jelen folyóiratszámra vo
natkoznak.
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néhány alapvető irányát (vagyis igyekszik rámutatni a tévutakra is -  „a magyar 
irodalomtörténet-írás közelmúltját szem előtt tartva” [204.]).

Úgy látom -  menthetetlenül leegyszerűsítve SG mondandóját hogy a m o
dern magyar irodalom történetének elbeszélésében két dolog zavaija a szerzőt: 
a célelvűség, valamint az, hogy az elbeszélés egyetlen elvet (transzcendens értéket, 
vezérfonalat stb.) tartson szem előtt (s a kettő nem egyszer össze is függ).

Elég hamar bele is fog a dolgozat az előbbi probléma taglalásába; a bírálat cél
pontja Kulcsár Szabó Ernő tizennyolc évvel ezelőtt megjelent modern magyar 
irodalomtörténete. A dolgozat úgy érvel, hogy bár Kulcsár Szabó ,,nem a múlt 
jövőjeként értette a jelent, miként például H orváthjános”, hanem ,,a jelen  múlt
jaként értette a modernség korábbi szakaszainak beszédmódbeli változatait” -  
mégis, továbbra is foglya marad a teleologikus gondolkodásnak, hiszen ,,a jelen 
perspektíváit f...] egyaránt a posztmodern állapot tapasztalataihoz kötve rögzítette” 
(205—206). SG szerint éppen a posztmodern j  egyében volna lehetetlen „középpon
tok, a privilegizált nyelvek, a magasabb diszkurzusok” (206.) szemszögéből tekinteni 
az irodalom történetére, s éppen a posztmodern követelné meg, hogy „a hagyo- 
mányozódást ne szerves történésnek tekintsük, hanem a folytonos újra-, félre- és 
másként értés szükségességéből táplálkozó nyitott és minden pontján problema
tikus folyamatnak.” (206.) Továbbá azt is szemére veti Kulcsár Szabónak, hogy 
például Petri Györgyről szólván A magyar irodalom 1945-1991  szerint a költő át
lép ugyan „a posztmodernség korszakküszöbén”, de „az esztétikai világszemlélet 
individuuma mégsem válik egészen absztrakttá, beszéde az esztétikai zónán k í
vülről érkező »szociális«, »politikai« kihívásokra adott válaszként értelmezhető” 
(206—207.). Vagyis a könyv normatív módon, valamiféle elvárásként megfogal
mazva kéri számon Petri egyértelmű posztmodern fordulatát.

SG úgy látja, Kulcsár Szabó számára „a szociokulturális horizont f...] nem 
nyelvi entitásként, hanem nyelven kívüli eseményszerkezet és referencia gyanánt 
odaérthető tényszerűségként jelenik meg” (207.), s ennek az a küzdelem az oka, 
amelyet Kulcsár Szabó a marxizmus, a magyarországi strukturalizmus, a „népi” 
ideológia és a nyugatos esztéta hagyomány ellen folytat az esztétikai szféra függet
lensége érdekében. Vagyis mintegy kívül van tartva mindaz a kontextus, amely 
talán túlságosan is nagy szerepet kapott más, korábbi értelmezési keretekben (Rába 
György, Kabdebó Lóránt és Németh G. Béla teljesítményének elismerése SG sze
mében ezért is figyelemre méltó, ha nem is épp ellentmondásos).

Ezek az érvek megvitathatok, s előrebocsátom, hogy többé-kevésbé egyet is 
értek velük. Viszont a bírálatot két olyan szövegrész övezi, amelyek ugyancsak 
mintha némi árnyékot vetnének a jeles irodalomtudós nézeteire, de kapcsolatuk 
SG Kulcsár Szabó-bírálatával korántsem nyilvánvaló. A dolgozat szerzője ugyanis 
először kitér arra a problémára, hogy nem bizonyul tarthatónak az a tétel, misze
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rint „a társadalmi modernitás és az irodalmi modernség egymást feltételező, szét- 
választhatatlan, fejlődéselvű, szinkron folyamatok” (205.) volnának. Annak a 
megalapozása volna SG e jelzésszerű érvelése, hogy talán érdemes volna fel
hagyni a célelvű, egyenes vonalú, folytonos fejlődést, előrehaladást feltételező 
irodalomtörténeti gondolkodással. Ezzel, úgy vélem, ismét egyetérthetünk, 
csakhogy így mintegy „ingyen”, az érvelés és bizonyítás megspórolásával kerül 
gyanúba Kulcsár Szabó irodalomtörténete: ráfogódik, hogy teleologikus és 
egyenes vonalú. Az irodalomtörténet bírálata után pedig -  ugyancsak igen rö
viden — arról olvashatunk, hogy a „filozófiai hermeneutika és a recepcióesztétika 
annak az időszaknak az uralkodó interpretációs modellje volt a szellemtudo
mányokban, amely a nyelven kívüli aspektusok hárításával a megvitatás nélküli 
felejtés politikáját művelve lényegében kizárta az irodalomról folyó diszkurzusból 
a nemzetiszocialista múlt történelmi-társadalmi tapasztalatait.” (209.) Márpedig 
ha éppen ezek azok az értelmező modellek, amelyekkel Kulcsár Szabó nem b o
csátkozik vitába, akkor ezzel a szerző óhatatlanul azt sugallja, hogy az irodalom- 
történészt valamiféle vonzalom fűzi „a felejtés politikájához”. Ráadásul SG röp
ke elmélettörténeti visszatekintése — bár elismerem, rendkívül szellemes és to
vábbgondolandó ötlet -  kissé anekdotikusnak tetszik (a szó esetleges, véletlenszerű, 
nem kellően igazolt értelmében). Ez a két környező okfejtés tehát (a modernség 
alakulástörténetéről, valamint a recepcióesztétika és a nemzetiszocialista múlt vi
szonyáról) úgy ébresztenek kételyeket Kulcsár Szabó munkájával kapcsolatban, 
hogy nem kötődnek össze a központi érvelés vonalával.

Visszafordítva mármost azt a kérdést, hogy kit/mit és miért tekint Kulcsár 
Szabó vitapartnerének: vajon miért tekinti — ami az irodalomtörténet-írás megújí
tását illeti -  SG kritikája elsődleges célpontjának Kulcsár Szabó Ernőt? „Az ellen
felek, akik különbözőségüket hangsúlyozzák -  íija  ő maga - ,  csak azáltal képesek 
különbözni, hogy egymás számára jelentéssel bírnak, érintkeznek, és így több
nyire sokkal több azonosságot vagy hasonlóságot hordoznak, mint amennyiről 
szívesen tudomást vennének.” (207-208.) Ezt az azonosságot vagy hasonlóságot 
SG és Kulcsár Szabó között én abban vélem felfedezni, hogy mindkét irodalom- 
történész fontosnak tartja az irodalomtörténeti folyamatok poétikai szempontú 
vizsgálatát - s e  tekintetben SG bírálatát egyoldalúnak érzem. Megjelenésekor 
(minden kisebb fenntartásom ellenére) azért örültem nagyon Kulcsár Szabó iro
dalomtörténetének, mert úgy láttam, a könyv nagyon határozottan, szigorúan 
(és persze mindezt át is lehet fogalmazni: vaskalaposan, mereven és így tovább) 
ragaszkodott a poétikai változás mindenkori regisztrációjához (és, igen, értéke
léséhez). Ez olyan jelenség volt, amely csak nyomokban (éppen a korábban emle
getett, s amúgy talán más szemléletet képviselő idősebb pályatársaknál) volt jelen, 
s éppen ideje volt, hogy valaki következetesen érvényesítse ezt a szempontot. Azóta
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számomra is sok-sok gyengesége derült ki a műnek, s nyilván az idő múlásával 
egyre több kifogást lehet emelni vele szemben — de még ha elejétől végéig, minden 
lapon találhatnánk is hibákat, a törekvést akkor is nagyra lehet értékelni benne, 
s mi több: mintaszerű és máig olvasói-értelmezői kihívást jelent a konzekvens 
koncepció.

N em  igazán világos számomra, hogy „a betű materialitásáról” szóló szöveg
rész hogyan illeszkedik az előzőekhez és a következőkhöz, mindenesetre ez át
vezet a lehetséges ellenpéldákhoz — azokhoz a kezdeményezésekhez, „amelyek 
a magyar történelem újabb fordulataitól is befolyásoltatva érzékelték az 1990-es 
évek elejére jellem ző nyelvszemléletek szűkösségét.” Az első ilyen: a kultuszku
tatás -  ami „a kulturális fogyasztás formáit és a hozzájuk kapcsolódó olvasásmó- 
dokat vizsgálta, folyamatosan újraépülő társadalmi valóságként közelítette meg 
az irodalmat.” (210.) SG  hosszan méltatja és ismerteti ezt az irányzatot (iskolát, 
megközelítést, kutatási irányt — ezúttal mindegy, minek nevezzük), kifogásolja 
azonban, hogy itt elvész az irodalom (és az irodalmiság) sajátszerűsége, az irodalmi 
szöveg beleolvad a kultúra nagy szövegébe. „Az 1990-es években irodalmárok 
f...] feladták, vagy legalábbis kétségbe vonták diszciplínájuk esszenciális kereteit”, 
s „később ilyesféle fejlemény volt a nyelvi medialitás problémáinak nyomatékosí
tása is” (210.). „Vajon miért vállalkoztak tisztes irodalmárok erre a fordulatra?” (211.)
— teszi fel a kérdést a tanulmány írója. Ezzel (nagyon finoman ugyan, de mégis) 
azt sugallja, hogy „a 18. századi, vagy a korábbi időszakok irodalmával kapcso
latban”, amikor az irodalmi szféra nem különült el (vagy másképpen), amikor az 
irodalmiságnak „Magyarországon még nem volt része a modern értelemben vett 
kritika, még kevésbé az irodalomról szóló tudományos dizskurzus” (211.) — még 
csak-csak érthető volna ez a vizsgálat. A modern irodalom viszont nem efféle tár
gyalást érdemel.

Ugyan miért nem? SG számára egyértelmű lehet a válasz, hiszen legfeljebb 
ennek a sajátos fordulatnak az okait keresi, s arra nem kérdez rá, hogy miért te
kinti a másféle megközelítéseket értékveszteségnek. M iért ne volna érvényes 
választás a kritikát (s a szövegre történő minden egyéb reflexiót) megfeleltetni 
a kanonizáció vagy a kultuszképzés mechanizmusainak? M iért ne okulhatnánk 
abból, ha a kultuszképzés koronként vagy akár művenként változó műveleteit 
pontosan leíijuk, megismerjük ennek a reflexiónak a természetét, társadalmi kör
nyezetét, retorikai fogásait, és így tovább? M iért ne tekinthetnénk mindezt az 
értelmezés (és értelmezéstörténet) lényeges mozzanatainak? M iért volna szükség 
arra, hogy megőrizzük „az irodalomtudomány vagy az irodalomtörténet elha
tárolását” (211.), mikor SG maga is belátja, hogy például „az irodalommal foglal
kozók mindig is támaszkodtak filozófiai konstrukciókra” (16), s hogy „más tudo
mányterületek mellett a pszichológia, a szociológia, a történettudomány, az in
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formációelmélet, a kommunikációelmélet, az antropológia, sőt a neurobiológia 
is egyenrangú vizsgálati perspektívákat nyitott az irodalomértés számára” (211.)? 
N em  valami tisztaság, esszencia, belső jelleg az, amire SG itt hallgatólagosan ha
gyatkozik, mint ami biztosítéka volna egy irodalomközpontú irodalomtudo
mánynak, s amit ő eszményinek tekintene?

SG megállapítja, hogy a kultuszkutatás irányzata többé-kevésbé kifulladt, 
noha megújítására érkezett két javaslat. Takáts József a mikrotörténelem, vala
mint Pierre Bourdieu bevonását ajánlja, jóllehet ezzel „kilépünk a kultuszkutatás 
keretei közül, maga a kultusz pedig a bourdieu-i értelemben vett mező részévé 
válik” (213.) — már csak azért is, mert ekkor számot kell vetnünk „az általános 
ideológiai sémákkal”, „a gondolkodást irányító közhelyekkel” és „a közösségi 
tudatformákat nyelvi értelemben megalapozó szimbólumok rendszerével” (213.). 
Gyáni Gábor a nacionalizmus vizsgálatát szorgalmazza, amely „ideológiaként, 
nyelvként, mitológiaként, szimbólumok (szimbolikus jelek) együtteseként és 
egyúttal öntudatként (identitásként) globális érvényre tört” (213.), és így nemcsak 
hátterét adja a kultuszkutatásnak, hanem az egész kulturális mezőt keresztbe met
sző, fontos nézőpontot képvisel. Mindebből SG azt a következtetést vonja le, hogy 
az ideológiának s magának az irodalomtörténet-írás ideológiájának (pontosabban 
ezen ideológiák vizsgálatának) kiemelt szerephez kell jutnia, bármennyire „szerte
ágazó diskurzusok széles spektrumáról” (214.) legyen is szó.

Ehhez mintegy példaként Dávidházi Péternek abból a megállapításából k i
indulva, hogy az irodalomtörténet-írás „fontos részt vállalt a politikai nemzet 
megalkotásában” (215.), SG  rámutat, hogy Beöthy Zsoltnál és Horváth Jánosnál 
egyenesen a nemzeti elv az elbeszélés mozgatója: ez pedig a fejlődés elve. „A nem
zeti lélek Beöthy szerint a költészettel van legközvetlenebbül és mintegy ereden
dően eljegyezve, ami tehát számára nem történeti fejlemény, hanem a nemzeti 
lélek alapvonásaiból következő sajátsága irodalmunknak” (215.). Végső soron pe
dig „az irodalomtörténet-írás Beöthy kezén frigyre lépett a domináns hatalmi 
ideológiával.” (216.) Horváth Jánosnál a nemzeti program és a magas esztétikai szín
vonal együtt lesz ez a mozgató-irányító elv, ám Horváth ugyancsak „a nemzeti 
ethosz követését tekinti elsődlegesnek” (217.), s elkülöníti a magyar és a „nyugati” 
irodalmak fejlődését. Horváth SG szerint azért nem tud mit kezdeni a modern
nel, mert m ikor az esztétikai értéket „a stílus fogalmához, ezen keresztül a nyelv 
figuratív működéséhez köti”, akkor fennáll az a veszély, hogy a figurativitás ré
vén „a líra kiszakad a kollektív ihlet köréből” (218.). A modernség lírája (kezdve 
Vörösmarty tói) a közösség, a nemzet központi kategóriáival már csak nagy ne
hézségek árán volna leírható.

E ponton azonban, az a benyomásom, az érvelés éles fordulattal visszatér 
a például hozott régi, nacionalista irodalomtörténetektől Kulcsár Szabó irányába
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-  nem éppen logikátlanul, de azért nagyon sajátos módon; amit jóindulattal ügyes 
retorikai fogásnak nevezhetnénk, kicsit gyanakvóan azonban mégis számon kér
hetjük a gondolatmenet koherenciáját. SG célja írása e pontján az volna, hogy új 
próbálkozásokat ismertessen, új javaslatokat tegyen a tudományszak korszerűbb 
és alkalmasabb formájának kialakítására. Csakhogy amikor abból a tételből, hogy 
magának az irodalomtörténet-írásnak is reflektálnia kell saját ideológiai előfölte- 
véseire, és rátér bizonyos korábbi irodalomtörténet-írások ideológiájára (és annak 
kritikájára), nagyon hamar eljut oda, hogy a korábban kárhoztatott (s -  mondjuk 
egyszerűen -  az elégtelenek oldalára állított) irodalomtörténetet vonja kérdőre. 
Nemcsak a 19. század végi, 20. század eleji irodalomtörténet-írásban leli föl az 
ideológiai meghatározottságot, s veti ezt bírálat alá, hanem közvetlen kapcsolatot 
is teremt Beöthytől Horváth Jánoson keresztül a marxizmuson át Kulcsár Szabó 
Ernőig. A közös nevező: az ideológia, vagy (pontosabban? másként?) valamilyen 
vezérlő elv, irányító princípium, központi kategória — ami Beöthynél vagy H or- 
váthnál (sőt a ,,1960-as és 1970-es évek uralkodó ideológiájának szolgálatába sze
gődő irodalomtörténet-írásban” [218.] is) a kollektívum, a nemzet vagy a szocializ
mus eszménye volt, az most ,,a figurativitás esztétikai tapasztalata” (28) lett, a nyelvi 
ihletben rejlő szubverzív erők.

Melyek tehát Kulcsár Szabó könyvének azok a jellegzetességei, amelyek tar
tózkodást ébresztenek a szerzőben? ,,A modernség történetének posztmodern 
nézőpontú újraértelmezése” (219.); ehhez a „korszerűség” „szigorúan fejlődéselvű 
fogalmának bevezetése” (219.), „amely a nemzeti szellem rendszerbeli helyére” 
a „vezető világirodalmi áramlatokat” (219.) teszi; s innen „a nyugati kulturális köz
pontok” (219.) felértékelése. Mindez, ú ja SG, „épp olyan jelentős, mint amilyen 
magától értetődő” (219.) — csakhogy „tekintélyelvű rendszer” (219.) , ahol „a nem
zeti irodalom immanens célja pedig az volna, hogy egyedi művek esztétikai tel
jesítménye által felzárkózzék a központokhoz.” (219.) Ez az elgondolás megfelelt 
ugyan a kor coiiunon sense elgondolásainak, a kulturális-társadalmi atmoszférának, 
de végül is nagyon is összhangban van Beöthy vagy Horváth paradigmájával, 
íija  SG: „mindhárom tudománytörténeti sarokpontnak számító mű célvezérelt 
fejlődéstörténetet vázol” (219.), ahol a hagyomány „olyan egyirányú utca” (220.), 
„amelyben a kötelező haladási irányt egy külső értékképző centrum jelenléte 
határozza meg.” (220.)

Súlyos szavak, de vajon ugyanabba a kategóriába tartozik-e Beöthy és H or
váth János „nemzete” és Kulcsár Szabó Ernő „világirodalma” (ami SG szerint 
nem más, mint „egy kánon f...], amelynek funkcionális jelentése van” [220.])? Ha 
a nemzetfogalom, amit Beöthy és Horváth használ, történet nélküli (ahistori- 
kus, a változás-alakulás potenciáljától megfosztott, esszenciális) jellegű, hogyan 
volna ez elmondható a világirodalom fogalmáról? Magam kételkedem abban,
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hogy ugyanarról volna szó — a „világirodalom” (már ha valóban ez volna Kulcsár 
Szabó egyetlen és kiemelt tájékozódási pontja) fogalmánál fogva folytonosan vál
tozó (helyét, tartalmát, értelmezését és ezért más — nem-világirodalmi — szövegek 
értelmezését is minduntalan megváltoztató) kategória. Kánon? Igen, az („ami 
nem egyéb, mint a német, a francia és az angol irodalom néhány művének, szerző
jének válogatott könyvtára” [220.]); úgy érzékelhető, hogy SG némi malíciával úja 
le a szót, mintha a kánon valami esetleges lista volna, amelyet a puszta tekintély
tisztelet tart életben. A kánon azonban — szerintem — egyrészt nem puszta lista, 
hanem értelmezési műveleteket, stratégiákat, szokásokat, hagyományokat stb. tes
tesít meg, másrészt folytonosan változó, harmadrészt sosem egy, hanem társadal
milag és időben is sokszoros. Mindenesetre: egészen más az az irodalomtörténet, 
amelynek központi kategóriája egy időn kívüliként és változhatatlan lényegiség- 
ként elgondolt kategória (mint amilyen a nemzet), és az, amelyik egy történetileg 
alakuló és folytonos újraértelmezésnek kitett kategóriát tart szem előtt.

Am i mármost a célelvűséget illeti, annak ehhez nincs közvetlen köze. Való 
igaz, hogy Kulcsár Szabó mind irodalomtörténetében, mind például Esterházy- 
monográfiájában kiemelt (,,küszöb”)szerephez juttatja a posztmodernt; ehhez 
képest helyezi el a történet szereplőit, és ez áll a cselekmény középpontjában. Ez, 
ha úgy tetszik, gyengesége (bár tegyük hozzá, hogy nem valami véletlen hibáról, 
hanem éppen koncepcióról van szó). M íg teljességgel osztom SG idegenkedését 
a célelvű irodalomtörténet-írástól, s magam is kívánatosnak tartanám, hogy a mai 
praxis megszabaduljon ettől a ránk hagyományozott narratív szerkezettől, ugyan
akkor elméleti képtelenségnek gondolom ezt a lehetőséget — egyszerűen szólva, 
a történet mindig valahonnan elindul és valahol végződik, ha másutt nem, az 
olvasói tudatban megképződik (az időbeli mellett) az oksági viszonyok láncola
ta. A történet „kifutása”, íve, az események egymásra következéséből kialakuló 
kauzális kapcsolatok mindig is benne vannak minden történetmondásban, s bár 
törekedhetünk arra — SG nyilván e törekvést kéri számon —, hogy (mintegy ironi
kusan) a történet elbeszélője figyelmeztessen a több kimenetel lehetőségére, a vé
letlenszerűségre, a „cél” bizonytalan mivoltára — azért a célelvűség kiküszöbölése 
elérhetetlen cél marad.

Ennek ellenére rokonszenvesnek találom SG törekvését a célelvűség és külö
nösen a perem—központ-szerkezetű történetmondás felszámolására. Nem  érteni 
viszont, hogy akkor miért nem forszírozza ugyanilyen erővel a külső—belső-meg
különböztetés lebontását. O  maga többször hangsúlyozza, hogy Beöthy, Horváth 
János és Kulcsár Szabó egyaránt „külső értékképző centrumot” (220.) választ; mi 
volna a „belső”? Van értelme ennek a szétválasztásnak? M i volna „belsőbb”, mint 
a nemzet? M iért ne volnának a világirodalom értékei (már ha jelent ez valamit) 
„belsők”? Ugyanazt érzékelem itt, mint a szerzőnek a kultuszkritikával kapcsola
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tos rossz érzései esetében: mintha SG valami elszigetelt, a körülményektől és kör
nyezettől független, tiszta ,,irodalmiságot” tételezne fel, amely valahogyan lepárol
ható volna addig, hogy már csak a valóban „belső” legyen a foglalatosság tárgya.

Ahogyan SG zárja tanulmányát, hasonlóan zárom magam is reflexióimat
-  maradéktalanul egyetértek ugyanis azzal, hogy „az irodalomtudománynak 
kritikai tudománnyá kellene válnia, amely egyszerre képes reflektálni saját elbe
széléseinek ideológiai feltételezettségére és egy adott korszak szereplőinek, intéz
ményeinek bonyolult és ellentmondásos kapcsolatokba rendeződő identifikációs 
eljárásaira, politikájára. A két aspektus együtt érvényesíthető.” (220.) Annyit te
szek csak hozzá, hogy — amint éppen SG logikájából is következik —, biztos: ezt 
a célt nem egyetlen irodalomtörténet-írási mód (hagyomány, retorika, történet- 
formálás) érheti csak el. Frontok vannak -  vannak egymással vitában lévő, egymást 
nem (jól) értő, egymást érvénytelennek tekintő felfogások az irodalomtörténet- 
írás funkciójáról, céljáról, módszereiről; és senki nem állíthatja, hogy ezek fölött 
(ezeken kívül) állna. Nagyon fontos tehát az a munka, amelyet SG elkezdett -  de 
mindig lehet kicsit körültekintőbbnek lenni.
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