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sában esetenként kevésbé jártas hallgatókhoz és oktatókhoz való eljutását. A kötet 
szerkesztése tehát kedvez az ígért párbeszédnek, ahogyan Simon Attila Aff ekció és ítélet. 
Arisztotelész Rétorikájának pathosz-fogalmáról című szövegének a kötet nyitótanulmá-
nyává tétele is a szerkesztők ilyen irányú belátásait dicséri, mivel az nem egy felvetődő 
fi lozófi ai kérdést tisztáz, amely gesztusnak a kötet mindenképpen nyertese.

Simon tanulmánya felütésében mindenekelőtt azt emeli ki, hogy a pathosz fogal-
mának szónoklattannal összefüggésbe hozható fordításai (érzelem/emóció, aff ektus, 
szenvedély) mind korlátozzák annak szemantikai mezejét, mivel nem elhanyagolható 
módon fedik el a fogalomban rejlő passzív mozzanatot. (11.) Az „aff ekció” fogalmá-
nak a továbbiakban történő használata éppen ebből a fi nom diff erenciából táplálko-
zik, amely a nyelv(ek) szolgáltatta lehetőségek kihasználásán alapszik. Simon Attila 
azon nyereségeket szem előtt tartva dönt a pathosz szó latin eredetű „szinonimájával” 
való felcserélése mellett, amelyek szerint láthatóvá válik, hogy az „aff ekció” pontosan 
a fentebbi elhanyagolt (passzív) jelentéseket egyesíti magában, méghozzá alapvetően 
tágas asszociatív fogalmi körével. (11–12.) A tanulmány ezen vezérfonal mentén 
Arisztotelész számos művének vonatkozó passzusait elemezve kapcsolja össze a lélek 
mozgását, változását és minőségi változását (kinészisz, metabolé és alloiószisz) a pathosz 
fogalmával. (29.) Ezen elemzés implikációi a pathosz gyönyörhöz és fájdalomhoz ké-
pest eredendő külsődlegességként pozicionált értelmezését kezdik ki, ezzel pedig azok-
tól való elválaszthatatlanságát hangsúlyozzák (31.), mely következmény a Rétorikába 
visszaolvasva bővítheti a pathoszok szónoklatokban játszott aktív szerepének értelme-
zéseit. (33.) A jogi eljárások során – ahol az antikvitásban a szónoki készségeknek 
kulcsszerep jutott – tehát nem csupán a logosz (ebben az esetben: racionális érvelés) 
megkülönböztetett fontosságú összetevőjével kell számolni, de mellette az aff ekciók 
(pathoszok) hatásának ítélethozatalban való hangsúlyosságával is számot kell vetni. 
(40.) Mindez a nyelvi performativitás igazságossággal való összetett viszonyára és az 
olvasás eseményében fellépő ítélethozatal kikerülhetetlenségére irányíthatja a fi gyel-
met, amely kérdések máig élő irodalomtudományi fontosságát mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy azok Werner Hamacher – a jogfi lozófi a, a fi lozófi a és az irodalom-
elmélet dimenzióit rendkívül produktív módon újrarendező – munkáiban is köz-
ponti szerepet játszanak.

Az első blokk második tanulmánya, Bodor Péter Az érzelmek társas konstruktivista 
értelmezése és az érzelmek aktív versus passzív paradoxona című munkája érzelmekkel 
foglalkozó, azokat tárgyalni próbáló pszichológiai felfogásokat és irányzatokat ismer-
tet, amelyek közül kimagaslik a biológiai redukcionizmus (42–43.) és a szubjekti-
vizmus (43–44.), valamint az ezek metszetére helyezhető kombinatív értelmezések. 
(44–45.) Ahogy a szerző meggyőzően érvelve rámutat, ezek nem képesek kielégítő 
magyarázatot nyújtani az érzelmek természetéről, azok társadalmi beágyazottságáról, 
de közelebbről a felelősség kérdéskörével, az érzelmekről való számot adás képességé-
vel (50.) szembesülve végképp használhatatlannak bizonyulnak. Bodor Péter ezután 
az érzelem és a felelősség viszonyát tárgyalva bontakoztatja ki a „társas konstrukti-
vista nézet” vonatkozó szempontrendszerét, így jut el az érzelmek cselekedetekként 
való értelmezéséhez (56.), amely gondolatmenet számos kérdést vet fel. A tanulmány 
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Szenvedély, szerelem, narrációk. 
Filozófiai és pszichológiai tanulmányok, 
szerk. Boros Gábor – Pólya Tibor

Ha az érzelmekkel foglalkozó vizsgálódások a 20. századot megelőző történeti formá-
cióira gondolunk, könnyedén szembetűnhet, hogy azok, habár a fi lozófi ai diskurzus-
ban elfoglalt helyük szerint, tárgyukat tekintve a maguk nemében megkérdőjelezhe-
tetlenek voltak mindig is, sőt bizonyos súlypontbeli elmozdulások rövid időszakokra 
kitüntetett helyzetbe hozták őket, alapjában véve mégis szupplementumként jutottak 
szóhoz. Ezen megnyilvánulás az emberi megismerés „eszes” mivoltának szükségsze-
rűen jelentkező, de leginkább csupán megtűrt „másikaként” értelmezhető. A ritka 
fordulatok egyikeként, rövid, ám annál intenzívebb teoretikus időszakaként mutat-
ható fel a német romantika (jénai) indulása, azonban itt nem árt feltüntetni, hogy 
az érzelmekhez fűződő viszony, valamint az érzelmek világhoz való viszonyának 
tematizálása – azok hatalmának felismerése ellenére is – az emocionalitást mint irra-
cionális elemet részesítette előnyben, vagyis a racionalitás és irracionalitás episzte-
mo lógiai polémiája továbbra is fennállt, de ha lehet, még tovább mélyült. Ebből 
a perspektívából szemlélve egy érzelemelméleti tanulmánykötet tétjei érthető módon 
meglehetősen nagyok, különösen, ha az interdiszciplináris tárgyalási keretet ígér, és 
persze nem kevésbé jelentősek, ha a kötet irodalomtudomány szempontjából történő 
hasznosíthatóságára terelődik a fi gyelem, amely területnek az immaterialitás felől 
a kommunikáció materialitásai felé való tendenciózus elmozdulása (és részben az 
aff ektivitás irányában mutatkozó fokozottabb érdeklődés) csak tovább növeli a téte-
ket és a vonatkozó elvárásokat.

A Szenvedély, szerelem, narrációk című tanulmánykötet három, az Aff ektivitás a fi lo-
zófi ában megnevezésű projekt keretében rendezett konferencia továbbdolgozott és 
kibővített anyagát gyűjti egybe. Felépítését tekintve tematikusan elkülönülő blokkok-
ból áll, amelyek a Passzivitás, aktivitás, a Szerelem és ésszerű indokok, valamint az Érzel-
mek és történetek címeket viselik. Azonban a különböző tanulmánycsoportok közötti 
átjárás a felvetett problémák tekintetében biztosítottnak látszik, sőt nem egy, az af-
fektivitás kérdéseihez más és más irányból közelítő tanulmány lép dialógusba egy-
mással, így az eltérő tudományterületek előfeltevései és módszertani megfontolásai 
is élesebben exponálódnak, mindamellett, hogy a humán-, természet és társadalom-
tudományok összejátszatása talán ott válik a legtermékenyebbé, ahol azok kölcsönö-
sen kontaminálják, vagy éppen megcáfolják egymást. A Szenvedély, szerelem, narrációk 
tanulmányai jól strukturáltak, és javarészt könnyen olvashatók, ez pedig elősegítheti 
a szélesebb olvasóközösséghez, a különböző diszciplínák szakterminológiai apparátu-
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állításai szerint a társadalmi interakcióban jelentkező emocionális megnyilvánulások 
– identifi kációs értelemben – öndefi nitív erővel bírnak (54.), azonban ez a vonatko-
zás az „ítéleten” (az érzelem megítélésén) és az ahhoz kapcsolódó interszubjektív 
„felelősségen” alapszik. Vagyis az érzelmek így mint a társas közegben véghezvitt 
cselekvések határozzák meg az egyént, ez pedig azt jelenti, hogy az „aktor” egyfelől 
a társadalomnak (vagy nevezzük diskurzusnak) engedelmeskedve, másfelől pedig 
saját „megfontolásán[ak]” (57–58.) következményeit szem előtt tartva nyilvánul meg 
emocionális értelemben. Azonban ennek következtében itt az érzelmek extrém mó-
don racionalizált koncepciója bontakozik ki, hiszen amennyiben az emocionalitás 
önidentifi kációs ereje egy ítélet által előfeltételezett, úgy az érzelmi megnyilvánulás 
már egyfajta terv végrehajtásának mondható, ráadásul ha az ítélet megelőzi az iden-
tifi kációs eljárásként értett érzelemnyilvánítási aktust, akkor egy „személyiség” előtti 
„én”-nel kell számolni, amely eredendő racionalitásnak csupán eszköze lehet az emo-
cionalitás eff ektusa. Bodor Péter tanulmányának esetében az aktív–passzív-dichotó-
mia – nevezetesen, hogy milyen viszonyban áll egymással az érzelmek elszenvedése 
és az „elszenvedő” azokban mutatott aktivitása – feloldási kísérlete a megelőző szö-
veggel ellentétben nem az aff ektív dimenzió rehabilitálásához, hanem annak teljes 
felszámolásához vezet, a két különböző kimenetű vállalkozás egymás mellé helyezése 
éppen ezért nem csupán az eltérő megközelítések közötti diff erenciára, de az érze-
lemelméleti vizsgálódásokban rejlő fi lozófi ai veszélyekre is fi gyelmeztethet.

A tanulmánykötet második blokkjának címe (Szerelem és ésszerű indokok) meg-
egyezik Ronald de Sousa tanulmányának címével, amely az egész kötet egyik legfajsú-
lyosabb írása. A szerző irodalmi példák szemléletes bevonásával vizsgálja a szerelem 
okaiként működtetett indokok narratív technikáinak megnyilvánulásait, mindvégig 
a racionalitás határait kiemelve. A szerelem négy paradoxonának (Diotima para doxona 
[68–69.], Az alkménéi áttétel problémája [69.], Önmagáért szeretni [69–70.], Eutü phrón 
problémája [70–71.]) bemutatása után a szerelem tárgyának fi lozófi ailag gondosan 
rétegzett feldolgozása következik, amelyben a félelem, a düh és a szerelem intencio-
nális attitűdökként értett összehasonlítása hivatott láthatóvá tenni a szerelemmel 
kapcsolatos „paradoxonok” előfeltevéseinek helytelenségét. De Sousa elkülöníti az 
érzelemmel kapcsolatba hozott „formális tárgy”, „célpont” és „fokális tulajdonság” 
összetevőit az „oksági hatékonyság” kategóriájától, ezért például a szerelem esetében 
a „szerethetőség” (formális tárgy), a „személy” (célpont), „szép, gyengéd” (fokális tu-
lajdonság) és „szép, gyengéd stb. vagy tudattalan emlék, feromonok stb.” (oksági 
hatékonyság) kategóriáival kell számolni, amelyekről elmondható, hogy voltaképpen 
ezek refl ektálatlan összemosása felelős a tanulmány korábbi részében bemutatott 
paradoxonok előállásáért. (73.) A szerző szerint ehhez hasonlóan az „igaz szerelem” 
koncepciójának ideologikus mivolta abban nyilvánul meg (78.), hogy a róla való beszéd 
joga egyszerre feltételezi a nemi vágyban, a behatárolt vágyban és a kötődésben való 
részesülést a szerelmes részéről (77.), tehát az oksági tényezőkkel való kapcsolatba 
hozás (indok) más szintje is a kulturális ideológia felségterületén belül játszódik, 
ahogyan a szerelem történetiségében is jelentéstulajdonításból szőtt oksági lánc segít-
ségével hivatott elfedni a biológiai és/vagy fi zikai véletlenek szerepét (85.) a szerelem 

konstitúciójában. Ezekben az eljárásokban az a közös, hogy a szerelem minden ilyen 
konstrukcióban valamilyen eseményből vagy racionálisan megragadható körülmény-
ből levezethető, méghozzá egyszerű kauzális viszonyok felvázolásával. A tanulmány 
konklúziója nem csak a szerelmi narrativitás különböző fajtáinak autentikusan racio-
nális aspektusait utasítja el, de az emberi szabadság lehetőségét éppen az elutasítás 
keltette hiátusokba utalja (86.), és így a szerelem átélésének (irracionális és megma-
gyarázhatatlan) szabadságát emeli ki. A szerelem fenomenológiájának ilyesfajta diff e-
renciált interpretációjával találkozva elmondható, hogy a szerelem irodalmi prezen-
tációinak vizsgálatai maguk sem maradhatnak meg a „téma” statikus tömbként való 
értelmezésénél, hiszen amennyiben komolyan kívánják venni a szóban forgó mű ve-
(ke)t, ezen újabb szempontok bevonása szükségszerűen bővíti tovább az irodalom-
tudomány kérdezéshorizontját, és ezáltal a szerelem összetettebb történeti, narratív 
és fenomenális konstrukciói léphetnek elő.

Ruzsa Ferenc Értelem és érzelem az ind gondolkodásban című szövege az indiai 
kultúra érzelmekkel kapcsolatos nyomaival szembesít, kezdetben irodalmi, ám sem-
miképpen sem fi lozófi ai vonatozás nélküli példák, majd a buddhista és a hindu (val-
lás)fi lozófi a nézeteinek szembeállítása (95–96.) segítségével. Az áttekintés szorosan 
kapcsolódik de Sousa tanulmányához, a szerző – amellett, hogy tanulmánya egy de 
Sousa-workshop eredményeként született – maga is a szerelem (és ezáltal az érzel-
mek) irracionális karaktere mellett teszi le a voksát. (91.) Boros Gábor Descartes-
tanulmánya, A perinatális perspektívától a szerelem melletti vagy belőle fakadó természet-
jogi érvekig a fi lozófus levelezésének két kardinális jelentőségű pontjából (Chanut, 
Erzsébet) kiindulva Descartes érzelemelméleti szöveghelyeinek vizsgálata során az 
ezekből restaurálható szeretet-fogalom felvázolására törekszik, mindvégig különös 
fi gyelmet szentelve annak, hogy a „kézikönyvek Descartes-ja” (109.) – aki általában 
nem nevezhető éppen az érzelemelméleti szakkönyvek hősének – ellenében az itt 
bemutatott kép árnyaltabb minőségben jelenjen meg. Ahogy a tanulmány rámutat, 
Descartes érzelemelméletében a perinatális szakasz körül átélt tudattalanul megőrzött 
érzések kiemelt fontosságúak, mivel azok szervezik a későbbi, akár felnőtt érzelmi 
folyamatokat. (109.) Eva Laquièze-Waniek A szerelem logikája az átvitelben (trans fert) 
című de Sousa-kommentárjában a Szerelem és ésszerű indokok átvitel-fogalmának 
lacaniánus értelmezését nyújtja, amelynek következtetései szerint a szeretet okkal 
jön ugyan létre, de ez az ok nem hozzáférhető. (114.) A második blokk zárásaként 
Varga Katalin Szexualitás, szülés, kötődés. Az oxitocin pszichoemotív hatásai című izgal-
mas értekezése szerepel, amely az érzelmek konstitúciójában felmutatható fi ziológiai 
megalapozottság ritkán kutatott összefüggéseit helyezi érzelem- és társadalomelmé-
leti perspektívába, ezzel pedig a kötetben ez idáig uralkodó kérdezéshorizontot, 
a fenomenális érzelemtapasztalatot ütközteti a hormonok kérlelhetetlen szigorúságú 
világának biológiai determináltságával, ez a találkozás pedig könnyen lehet, hogy új 
színt adhat az érzéki tapasztalat fi lozófi ai vizsgálatához. A második blokk legtöbb 
tanulmányában közös, hogy a perinatális szakasz és a kora gyermekkor fi ziológiájá-
nak vizsgálatát, valamint az ebből származó belátásokat a felnőttkori testbe írják 
vissza, amely perspektíva a freudiánus módszertan biológiai modulációjaként is ér-
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telmezhető, vagyis arra mutathat rá, hogy a test emlékezete maga is belejátszik a tudat 
integritásának megnyilvánulási formáiba. Amennyiben ez a feltevés helytálló, úgy 
hasonlóan a szerelem de Sousánál látott diff erenciálódásához, a tudat is kontaminá-
lódik a testi emlékezet működésével, ez pedig a testnarratívák konstitúcióinak anyagi 
feltételeit emeli ki, amely előzetesség nyilván az irodalmi művek tekintetében is 
továbbgondolható, mivel például egy adott regény elemzésében így már nemcsak 
a tudati, hanem a testi emlékezet is szerepet kaphat, sőt, kell, hogy kapjon.

A harmadik blokk nyitótanulmányaként Olay Csaba Világviszonyunk aff ektivitása. 
Dilthey, Husserl, Heidegger című írása a három címben kiemelt fi lozófus munkájában 
igyekszik tetten érni azokat a pontokat, ahol az érzelmek vagy határterületeik tema-
tizálása szervezi valamilyen módon a szerzők fi lozófi ai gondolkodását. Ennek során 
Husserl fenomenológiája inkább tudatfi lozófi aként (147.), Dilthey az aff ektivitást 
kiemelő, ám megfelelően kifejteni nem tudó gondolkodóként (149.) és Heidegger az 
aff ektivitást létszervező elvvé tevő fi lozófusként mutatkozik meg. A hangoltság 
Heideggernél feltáruló diszpozicionális tapasztalatának nyomvonalán Olay Csaba 
amellett érvel, hogy a heideggeri gondolkodásban az érzelmek és a hangoltság nehe-
zen kimutatható kapcsolatban állnak egymással, amelynek felkutatása még további 
feladat lesz. (159.) A hangulatok (akár szöveg)szervezőelvként való értelmezése mint 
lehetőség, valamint az utóbbi években ennek irányában érzékenynek mutatkozó 
irodalomtudomány kérdésfelvetései számára a tanulmány precíz – ám a terjedelmi 
keretek okán természetesen csupán felvillantásra szorítkozó – fi lozófi ai áttekintése 
igen hasznos lehet, különösen Heidegger korai, tehát a Lét és időben tetten érhető 
hangulatkoncepciója kapcsán. Sajó Sándor szövege kiemeli a klasszikus fi lozófi ai 
doktrína az érzelmek vizsgálatához fűződő negatív viszonyát (161.), amelyet követően 
a neutrálisként elgondolt tárgytapasztalathoz kapcsolt lét koncepciója ellen polemi-
zál, azonban ellentétben Olay Csabával, aki igen nagy gondot fektetett az érzelmek 
és a hangoltság különbözőségeinek hangsúlyozására, a szerző ezeket zavaró és kö-
vetkezetlen módon gyakran szinonimákként, felcserélhető fogalmakként használja. 
(Pl. 161.) Ez persze aláássa az érvvezetés magabiztos menetét, arról nem is beszélve, 
hogy Sajó Sándor a „magábanvaló” tapasztalat kritikus tárgyalását követően a tanul-
mány zárlatában maga is az „én” integritásának temporális kikezdhetetlensége mellett 
érvel (165.), amely gesztussal pontosan a kritika alá vont elgondolásokat ismétli meg.

Ullmann Tamás A tudattalan érzelmek logikája című tanulmánya abból a feltétele-
zésből indul ki, hogy az érzelmek nem irracionálisak, csupán nem írhatók le formáli-
san az általunk használt racionális kódokkal. A szerző meggyőző érvei nemcsak az 
érzelmek már szóba hozott dichotomikus rendszerbe írt mivoltát kérdőjelezik meg, 
de az általa Hegel olvasásából levezetett negatív érzelmek kiváltotta logikai hurok 
totalitárius helyzetet teremtő képességével – mely az úr–szolga-viszonyt reprodu-
kálja (175.) – is számot vetnek, amely elemzés Hegel értelmezéséhez számos termékeny 
adalékot nyújthat mind érzelemelméleti, mind társadalomtudományi szempontból. 
Pólya Tibor a történetmondás aff ektív elemeit és azok a történetre gyakorolt hatását 
vizsgálja Múltbéli érzelmek újraélése és a történetek idői szerveződése című tanulmányá-
ban, azonban a tanulmány nem egy ponton nem nyújt útmutatást az általa alkalma-

zott fogalmi apparátus és vizsgált jelenségkör mibenlétét illetően, így például nem 
egyértelmű, hogy a történet elbeszélése alatt szóbeli vagy írásbeli közlésgyakorlatot 
ért. (182–183.) Ennek következtében könnyedén összekeveredhetnek a különböző 
létmódú kommunikációs megnyilvánulások, amelyek közül az írásbeliség irodalom-
elméleti vizsgálatának szánt tér meglehetősen üres marad a Genette irányadó fel-
osztásából (Narrative Discours. An essay in method) származó néhány vonatkozó fo-
galom átvételén kívül, továbbá elmondható, hogy a tanulmányban tárgyalt kérdések 
közül az irodalomelméletet hosszú ideig lázban tartó önéletrajzzal kapcsolatos teo-
retikus belátások könyvtárnyi terjedelmű szakirodalmának diskurzusba emelése 
biztosan árnyaltabb megközelítést tett volna lehetővé az önéletrajzi elbeszélés nar-
ratív technikáit, de mindenekelőtt retorikai eljárásait illetően.

A három szerző, vagyis Papp-Zipernovszky Orsolya, Bálint Katalin és Kovács 
András Bálint közreműködéséből született Értelem és érzelem fi lmes narratívumok 
befogadása során című tanulmány érdekessége abban áll, hogy a kötetben szereplő 
tanulmányok közül immár nem először mond le a „kognitív” vagy „emocionális” 
irányból érkező kizárólagos megközelítésről, ezzel pedig megnyitja az utat a fi lmes 
narratívák aff ektív potenciálja által előidézett érzelmek interaktív folyamatmodel-
lekkel folytatott (188.) saját empirikus kutatáson is alapuló vizsgálata előtt, amelyben 
a kognitív és az emocionális összetevők elválaszthatatlan egymásra hajlásukban fi gyel-
hetők meg. Berán Eszter és Unoka Zsolt Az aff ektív bevonódás szabályozása a pszicho-
terápiás narratív interakcióban című írása pszichoterápiás ülések dokumentációját 
felhasználva elemzi a terapeuta és a páciens interakciójában megmutatkozó mozgató- 
és szabályozóerőket, valamint ezek aff ektív hatékonyságát, amely mindkét fél narra-
tív stratégiáira (igeidő és -mód stb.) kihat. A tanulmány hasznos adalékul szolgálhat 
a pszichoterápiás ülések módszertanát tárgyaló elméleti és gyakorlati munkák szá-
mára. A Szenvedély, szerelem, narrációk zárótanulmányaként Weiss János A büszkeség 
labirintusai című írása szerepel, amely nemcsak érzelemelméleti, de kultúratudomá-
nyos oldalról is tanulságosnak mutatkozik, hiszen benne a büszkeség kétféle formájá-
nak (a büszkeség mint érzelem / a büszkeség mint társadalmi jelenség) elkülönítése 
után a büszkeség történeti fogalmának fi lozófi atörténeti dokumentumokat (Epikté-
tosz, Marcus Aurelius, Augustinus, Hume) bevonó áttekintése (227–235.) követke-
zik, amely a büszkeséget mint aff ektív viszonyt – a kötetben szereplő legtöbb tanulmány 
széles spektrumú kérdésfelvetéséhez hasonlóan – releváns módon problematizálja egy 
olyan, a fi lozófi atörténetben időközben magára hagyott fogalomként, amely a min-
dennapok ontológiájában igencsak tevékenyen működik, és még számos teoretikus 
kihívást tartogathat.

A Szenvedély, szerelem, narrációk sikerültebb tanulmányai képesnek tűnnek a jelen 
kritika elején felvázolt dichotomikus elgondolások, és az azokat alkotó hermetikusként 
tételezett – így az érzelem és az értelem viszonyának mintázatát leképző – fogalmi 
oppozíciók felfüggesztésére, ebből következően pedig elmondható, hogy belátásaik 
az irodalomtudomány néhány alapvetőként tételezett szempontját is kimozdítják 
helyzetéből. A szerelem, a testi emlékezet vagy éppen az ezek perspektívájából vizs-
gálható narrativitás (elbeszélhetőség) diskurzusba léptetése az irodalmi tapasztalat 
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leírási kísérleteiben mindenképpen a komplexitás növekedését implikálja, mégpedig 
úgy, hogy kiindulási pontját az eltérő tudományterületek érintkezési terében jelöli ki. 
A kötet tanulságai alapján elmondható, hogy a különböző diszciplínák eredményeit 
tradicionálisan hatékony módon integráló irodalomtudomány számára a biológia, 
a pszichológia – de ide sorolható még például a fi zika is – vagy a vele mindig is szoros 
kapcsolatot ápoló fi lozófi a felé való tájékozódás, akár jelen kötettel, akár más szak-
munkákkal veszi kezdetét, rendkívül termékenyen árnyalhatja az olvasás és írás 
kérdéseihez való közeledést.

(ELTE Eötvös, Budapest, 2014.)

IN MEMORIAM

Csűrös Miklós halálára

Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében két műhely ok-
tatói is közvetlen tanszéki munkatársként emlékezhetnek Csűrös (Merhán) Mik lósra 
(1944–2015), aki előbb a 19. századi, később pedig a modern magyar irodalom ok-
tatásában vállalt fontos szerepeket. Egyetemi pályafutásának ilyen alakulása jól 
mutatja kivételes műveltségét, széles körű szaktudását, mely a romantikus szerzők-
től a kortársakig terjedő kutatásainak történeti elmélyültségében, alaposságában és 
színvonalában is kifejeződött. Arany János vagy Mikszáth Kálmán munkásságának 
éppúgy a legjobb ismerői közé tartozott, mint Kodolányi Jánosénak vagy Kálnoky 
Lászlóénak. Sokoldalúsága feltűnő ízlésbeli tágassággal, rokonszenves kritikai el-
fogulatlansággal társult. E téren mintha a Nyugat szerkesztőinek ismert felfogását 
folytatta volna: kizárólag a különféle alkotások esztétikai értékeit kereste, s nem be-
folyásolta sem irányzati hovatartozás, sem csoportküzdelem. Imponáló tárgyilagos-
sággal és értő fi gyelemmel tudott foglalkozni poétikailag igen eltérően alakított szö-
vegekkel, például – csak a Színképelemzés (1984) című kötetének témáinál maradva 
– Takáts Gyula, Vas István, Weöres Sándor, Csorba Győző, Csoóri Sándor, Kalász 
Márton, Fodor András, Bertók László, Tandori Dezső, Petri György lírájával. Másutt 
a tanulmányíró Szabó Dezsőről éppoly szakszerűen nyilatkozott, mint Bibó István-
ról vagy Fülep Lajosról. Talán ezzel az empatikus tudósi attitűddel függhet össze, 
hogy Csűrös Miklós sokak által nagyra becsült munkássága nem tartozott a mód-
szertani radikalizmusával feltűnő, hangos vitákat kiváltó jelenségek közé. Filológiai 
precizitása, körültekintő és fegyelmezetten visszafogott hozzáállása egyaránt számot 
vetett a költői és az irodalomtudományi újdonságokkal, de a változásokra óvatosan, 
kritikus megfontolásokkal reagált. Kitűnően sakkozott – s a tudományban is szere-
tett több lépést előre kiszámítani. Minőségérzéke csak a biztos talapzaton állónak 
tartott teljesítményeket fogadta el, de mindig nyitott volt a szokatlan eljárások, a vá-
ratlan elgondolások, az ösztönző érdekességek felé. A műalkotás lényegét, kulturális 
fontosságát elsősorban a szerzőjéhez köthető világkép és élettapasztalat kifejeződé-
sében kívánta megragadni, ugyanakkor hallatlan érzékenységgel írta le a formálás 
legapróbb részleteit, árnyalatait, fi nomságait. Ezzel pedig a hagyományos értekező 
nyelvezethez kötődő fogalomhasználata a legkorszerűbb szövegelméletek és interpre-
tációs iskolák észjárása felé is beindíthatta az olvasó fantáziáját. Azon interpretá torok 
egyike volt, akiről kollégái megjegyezték, igényes értekezései alkalom adtán megemelik 


