
építő mesterek (nemegyszer egész dinasztiák) életét és tevékenységet, számba véve vidéken fel
állított hangszereiket is. A hatodik kötet (Szeged) jelenleg sajtó alatt van. A következő Budapest
orgonáiról szólt volna. A korábban összegyűjtött adatokat azonban már nem tudta kézirattá
formálni. Kétségtelen: Szigeti Kilián hangszertörténeti munkássága - csonkán is - zenetudomá
nyunk nagy nyeresége. Méltó értékelése remélhetőleg nem várat magára sokáig.

Áttekintve Szigeti Kilián tudományos életművét, ismét feltűnik előttem mozgékony alakja,
megelevenedik szeretetet sugárzó egyénisége sokirányú érdeklődésével. szívós munkabirásával,
vitára hajlamos természetével. Széleslátókörű műveltségét, szakérteImét külföldön is nagyra be
csülték, személye népszerű volt a himnológusok, az Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Hymnologie tagjainak körében. Váratlanul távozott, megvalósítatlanul hagyva számos tervét,
elgondolását. Tudományos életműve - mindannyiunk kárára ~ befejezetlen maradt.

PAPP GÉZA

IRODALOM

Történetek az irodalomról
Fenti cím alatt az olvasó nem a magyar literatúra
neves személyiségeiről, érdekes eseményeiről ol
vashat, hanem recenziót két tudományos munká
ról, amely az utóbbi három, három és fél évtized
hazai irodalmáról szól. A cím nem írásunk tartal
mát, hanem a vizsgált művek természetét - az
egyik hiányos, kissé széteső voltát, a másik felsoro
lásszerű, szaggatott jellegét - hivatott érzékeltetni.
Két mű témaközelítési különbözöségét, eltérő

szemléletét a közelmúlt irodalmáról.
Vizsgálódásunk kiindulási pontja a Szerb An

tal-i felfogás. amely a teremtő szubjektum és a sze
mélyfölötti szövevény, az Én és a Nem-én egységé
nek figyelemben és tiszteletben tartásával kezeli az
irodalom históriáját. A nagy írói egyéníség kézen
fog s elvezet bennünket az irodalom titkos kertjé
nek bejáratáig és ott rábíz a genius loci-ra, a hely
szellemére. A személyfölötti az eszmében és a for
mában manifesztálódik; általa fedezzük fel a tit
kos kert - a műben leírt világ - szépségét és lénye- .
gét. Szerb Antal szemléletének sarkköve az euró
paiság, vagyis az, hogy irodalmunkat ne elszigetel
ten, csupán a hazai, hanem a világirodalmi igények
és teljesítmények felől vegye szemügyre. "Hogyan
sikerült egy-egy időpontban megteremteni ma
gyarság és európaiság szintézisét, majd hanyatló
korokban hogyan maradt el a magyarság a rohanó
Európa mögött, és hogyan talált új szintézisre egy
másik eszmemagaslaton: ez adja meg a magyar

A Magyar irodalom története 1945·1975. I. (Akadémiai
Kiadó, 1981) Pornogáts Béla: Az újabb magyar irodalom
1945-1981 (Gondolat Kiadó, 1982)

irodalomtörténet belső ritmusát" - olvashatjuk
máig maradandó Magyar irodalomtörténet-ének
bevezetőjében.

Érezzük-e a belső ritmust a két könyv olvasása
kor? Nemigen. Az elsőn éreznünk kellene. mert
irodalmi életről, elméletről és kritik áról tájékoztat
összefoglalóan, de egyoldalúan, dialektikus alap
állásától idegen módon a részt - a magyar irodal
mat - az egész .- a világirodalom - figyelmen kívül
hagyásával járja körül. ,(Közöl ugyan világirodal
mi szemlét. sőt beszámol a hazai világirodalmi ku
tatásokról is, ezeket azonban nem szövi bele a ha
zai körképbe s végképp nem törekszik a magyar
irodalomelmélet világirodalmi összehasonlításá
ra.) A második könyvtől viszont nem kérhetjük
számon a ritmusvizsgálatot, mert funkciója első

sorban a tényrögzítés. az ismeretanyag már-már
lexikális feldolgozása. Bár ebből a munkából, Po
mogáts Béla könyvéből sokszor pontosabban ész
lelhető a vizsgált élő anyag, a magyar irodalom
pulzusa, mint az elsőből, amelynek épp a pulzus
mérés volna a fő feladata ...

*
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudo
mányi Intézetének vállalkozása, a .magyspenót".
vagyis a hatkötetes magyar irodalomtörténet foly
tatása újabb négy kötettel, szinte heroikus kísérlet.
A tudós szerzőgárda a szerkesztö, Béládi Miklós
irányitásával - arra vállalkozott, hogy az 1945 és
75 közötti harminc esztendő magyar irodalmát is
mertesse és értékelje. Az első kötet az irodalmi élet
és a kritika - magyarán: az irodalompolitika - vál
tozásait kíséri nyomon:

A szerkesztő nyilván arra törekedett, hogy tár
gyilagos művet - a szó szoros értelmében vett kézi
könyvet - adjon az olvasó kezébe, s ez sikerült: a
leírt sorokból semmiféle káros elfogultság nem tet
szik ki. Bizonyára gondot okozott neki a külőnbö

ző felfogású és stílusú szerzők - például Agárdi Pé-
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ter és Kiss Ferenc, Szabolcsi Miklós és Rónay
László - irályának összecsiszolása. A szerkesztés
ezúttal az egyéni hangok tompítását, a színek hal
ványítását jelentette óhatatlanul. Másképp azon
ban lehetetlen kollektív munkával készült könyvet
egységessé tenni. Más kérdés az, hogy a szerzők és
a szemlélet tárgyilagossága itt-ott túlzásba csap;
ennek tudható be - joggal mutat rá Ungvári Ta
más aKortársban - a fogalmazás ál-objektivitása a
politikailag "éles" témákban, a szenvedő szerkezet
- az alanynélküliség - gyakori használata, az egyes
fejezetekben érintett hibákért, bűnökért való sze
mélyes felelősség elmosása. De a legfontosabb - s
ez a Kézikönyv nagy érdeme -r , hogy nem megy el
szó nélkül az ellentmondásos jelenségek mellett, s
ha a felelősök nevét sok helyütt nem is, de az ese
ményeket több-kevesebb pontossággal és részletes
séggel regisztrálja (Lukács-vita, Felelet-vita, Révai
dogmatizmusa, az irók 1956 körül játszott szere
pe). Aki tehát az 1945 és 75 közötti irodalompoliti
ka fajsúlyosabb eseményeiről tájékozódni kíván,
reménykedve ütheti fel a könyvet: bizonnyal ráta
lál a keresett részre.

Az, hogy az irodalompolitikát tárgyaló kötet a
sorozat élén látott napvilágot, azt sugallja, mintha
az irodalmat a politika "csinálná", holott erről szó
sincs: végső soron a művek befolyásolják az iro
dalmi életet és természetesen a kritikát is. Nem te
kinthető reálisnak a kötet időbeosztása sem. Igaz,
az 1945 utáni első korszakhatárt valóban 1948 je
lenti, de a magunk részéről nem hisszük, hogy a
fordulat évétől máig egyetlen és egységes történel
mi-politikai periódus tanúi volnánk. A társadalmi
és gazdasági viszonyok terén valóban jelentős vál
tozások történtek 1948 és 56 között, de ez nem járt
együtt a tömegek szemleletének gyökeres megvál
tozásával. Ez csak 1956 után, vagy inkább a 60-as
évek elején következett be, s ekkortól tapasztaljuk
a közélet - s benne az irodalom, a kritika - felpezs
dülését. .Az utóbbi negyedszázad Magyarországa.
a magyar szellemi élet - a szocializmus kontinuitá
sának elismerése mellett - nem ugyanaz, mint az
56-ot megelőző hét-nyolc évben volt.

A másik, amit nem értünk, jeles kritikusok és
irodalomtudósok "kitagadása" az 1945 és 48 kö
zötti korból. A remekbe szabott Lukács György
pályakép (Kenyeres Zoltán munkája) és a jócskán
kozmetikázott Révai József-portré (Bodnár
György írása) mellől joggal hiányolhatunk néhány
nevet. Igaz, ők - rajtuk kívülálló okokból - nem
voltak, nem lehettek meghatározói a korszak iro
dalmi életének, de teljesen elhallgatni, vagy csak
jelzésszerűen említeni elméleti munkásságukat:
bűnös mulasztás. Néhány névsorolvasásszerű be
kezdésen, sommás megjegyzésen ("a magas színvo
nalú ismeretterjesztest segltették munkái") mít tu
dunk meg Benedek Marcellről, aki egyébként a há-
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tője is volt? Hol van Rónay György kritikusi, mű
faj- és kortörténeti vizsgálódásainak összefoglalá
sa, lapszerkesztői munkájának elemzése? Miért hi
ányzik az esszéista Illyés Gyula, s rnelyik süllyesz
tőben tűnt el Hatvany Lajos, Horváth János,
Gyergyai Albert és Rába György teoretikusi élet
műve? Itt-ott felbukkan a nevük, hivatkoznak egy
egy könyvükre, tanulmányukra, de - semmi több.
A gyanútlan - tájékozatlan - olvasó könnyen azt
hiheti, hogy nem marxista irodalomtörténetírás
szinte nem is létezett az utóbbi harminc évben. N'o
ha Benedek Marcell Hármaskönyv-e, Rónay
György Petőfi és Ady között cimű tanulmánya,
verselemzései és olvasónaplói, Gyergyai Albert
szépprózai igénnyel megírt esszéi: maradandó al
kotásai az elmúlt évtizedek irodalomtörténetének,
s ezért átfogóbb elemzést érdemeltek volna.

A nem marxista irányzatok és csoportosulások
ismertetésekor fel-feltűnik a Vigilia is. A felszaba
du/ástó/ a fordu/at évéig cimű fejezetben, a folyó
íratok ismertetése során, a következőket olvashat
juk a lapról: "Az 1946-tól Sik Sándor főszerkeszte

sében megjelent Vigilia - hagyományainak megfe
lelően - a katolikus értelmiség orgánumaként il
leszkedett a kibontakozó szellemi élet gazdag szín
képébe, s kísérelte meg a katolikus irodalom szere
pét az új helyzet szerint értelmezni. Legjobban Ró
nay Györgynek sikerült ez, aki a konzervativ
szemlélet gátlásaitól mentesen a művek erkölcsi
szellemi értékeire figyelt." A következő húsz évben
a Vigilia mintha nem is létezett volna: még a nevé
vel sem találkozunk. Pedig az ötvenes években ját
szott értékmentőszerepét elhallgatni - nem szeren
esés. A hivatalos irodalmi életből kiszoritott jelen
tős, nem kifejezetten katolikus, hanem a szakzsar
gonban polgári humanistának titulált irók - példá
ul az "újholdasok" - egyetlen publikálási fórumra
leltek a Vigiliában.

A hetvenes évek tárgyalása során találunk egy
újabb összetett mondatot a folyóiratról. Az irodal
mi műhelyek felsorolása és értékelése során ezt ol
vashatjuk: "Az említett irodalmi fórumok mellett
még két folyóirat volt nagy hatással az irodalmi
élet belső folyamataira .. , a Valóság tényfeltáró.
elemző, tudományos tevékenysége a társadalomtu
dományok úgyszólván minden területén érvénye
sült ... Csakúgy a Vigilia is, amelyet 1978-ban be
következett haláláig egyik legkiválóbb irodalomér
tőnk, Rónay György szerkesztett ; mind szepiro
dalmi kőzléseivel, mind kritikáival, mind pedig a
nem katolikus írókkal folytatott dialógusaival
nagymértékben hozzájárult irodalmunk tárgyila
gosabb önismeretéhez." Ennyivel - meggyőződé

sünk - nem intézhető el egy tízezer fölötti példány
számban megjelenő kulturális folyóirat bemutatá
sa. A Vigilia fennállása óta, de különösen az utób-



bi másfél-két évtizedben elsődleges feladatának te
kintette, hogy sajátos világnézeti szemszőgéből bí
rá/jon művészeti alkotásokat, jelenségeket, esemé
nyeket. Neves és eredeti szellemű ítészek tartották
és tartják kezüket a kortárs irodalom ütőerén (Ró
nay György, Vargha Kálmán, Szeghalmi Elemér,
Beney Zsuzsa, Rónay László stb.), munkásságuk
legalább főlemlítéstérdemelt volna, ha az elemzés
re nem jutott is hely.

A tudományosság igényének korántsem mon
dott volna ellent, ha a korszak néhány nagy kriti
kusi és teoretikusi egyéniségét mint embert is be
mutatja a Kézikönyv. A szubjektum formálódásá
nak értékelése kimaradt a két terjedelmes arckép
ből, a Révai- és a Lukács-tanulmányból is. Holott
tudjuk, a művekct valaki megalkotta; hol marad
hát a keresés, a vívódás, az irói önmagára találás

, vagy önelvesztés kacskaringós útjainak megrajzo
lása? A mű, miután elkészült, objektiválódik
ugyan a szerzőtől, de tudnunk kell: az író erőfeszí

tései, kérdései és kétkedései, netán szenvedései nél
kül semmilyen jelentős alkotás nem születhet, iro
dalomtörténeti, kritikai munka, de talán még egy
kurta recenzió sem. Az Én és Nem-én totalitását
bemutató arcképvázlatra olyan fordulatos életpá
lyák lettek volna alkalmasak, mint Sőtér Istváné,
B. Nagy Lászlóé, Lengyel Balázsé, vagy Somlyó
Györgye.

Mindent egybevetve: ellentmondásos, néhol
hiányos, másutt kissé túlirt. rengeteg adatot tartal
mazó könyvet tartunk kézben. De kézben kell tar
tanunk, mert - hiányosságai ellenére - kézikönyv
ez a javából, a közelmúlt és a jelenkor magyar iro
dalmának vizsgálatakor egyszerűen nem lehetünk
meg nélküle. Tekintsük alapnak, amelyhez kinek
kinek magának kell megtalálnia a folytatást, a ki
egészítést. Megjegyzéseinket, hiányjeleinket - és
általában kritikus kollegáinkét '. természetesen
jogosnak véljük, de korrekciós kötet kiadását,
mintegy szakmai vitában elhangzott, fölöslegesnek
tartjuk. A korszak irodalmi életének történetét
kissé nagyobb időtávlatból úgyis át kell még gon
dolni, s a' kutatási eredmények feldolgozásával
majd újra kell írni.

'"
Pomogáts Béla könyvének címe azt sejteti, mintha
a szerző éppenséggel a Kézikönyv korrekcióját kí
vánta volna elvégezni, megírni azt, ahogyan ő látja
ezt a harmincöt évet. A könyv tartalomjegyzékét
átböngészve, elöszavát végigolvasva aztán meg
nyugodhatunk : másról van ítt szó. A szerző ko
rántsem akart a Kézikönyvvel konkurálni. "Mun
kám. " - írja a bevezetőben - nem elsődlegesen

tudományos, hanem ismeretterjesztőjellegű... Az

irodalomról, különösen az élő irodalomról rajzolt
kép sohasem lehet végérvényes és befejezett. Ez a
könyv is egy lehetséges ,fotográfia' szerepét szeret
né betöltení. A szerző a .fotográfus' helyzetébe
képzeli magát. Munkáját ,a történelmí jelenidő'

egy .pillanatában' végezte el. Úgy gondolja, ebben
a ,pillanatban' ezt a képet sikerült lencséjével meg
örökítenie . .. Hasznos lenne, ha több felvétel is
készülne a felszabadulás utáni magyar irodalom
történetéről.A korszak valódi természete így bizo
nyára pontosabban lenne megismerhető."

Pomogátsra ráillik a mondás: ha nem volna, ki
kellene találni - írta róla a könyv egyik recenzense.
Valóban, az a funkció, amit Pomogáts Béla.az iro
dalomkritikában, s a modern magyar irodalom fel
térképezésében betölt - nélkülözhetetlen. Napi- és
hetilapokat, folyóiratokat kinyitva itt is, ott is sze
münkbe ötlik a neve egy-egy rövidebb-hosszabb
tanulmány, kritika alatt. Elfeledett vagy a közis
meretbői száműzött alkotókra hívja fel a figyel
met, mai szerzők legújabb munkáit helyezi el szép
irodalmunk egészében. Mindenre figyel, rninde
nütt ott van, mindent elolvas. Egyszemélyes intéz
mény; saját, hatalmas adattárának nemcsak tudó
ja, hanem minőségi szakértője és értékelője is.

Könyve ennek ékes bizonyítéka. Két szempont
ból, hossz- és keresztmetszetben vizsgálja az emlí
tett évtizedek irodalmát, a közéleti-politikai erővi

szonyok taglalásától a műfajok fejlődéséig, a k ü

lönböző irányzatok, csoportok és nemzedékek be
mutatásától a határainkon túli magyar írásművé

szet felvázolásáig. Ha a Kézikönyvre azt mondot
tuk, hogy a közelmúlt irodalmának tanulmányo
zásakor nem lehet, nem szabad mellőzni, akkor Az
újabb magyar irodalom-ra ez kétszeresen áll. Rövi
den, olykor tőmondatokban,de minden alkotóról,
minden jelentősműről értesülünk belőle. De ami a
könyv erénye - a tárgyi, adatbeli teljesség -r-, az
egyúttal a hibája is. A .hosszmetszetben még jut
hely és energia a jelenségek, művek és személyiség
dialektikájának érzékeltetésére, a keresztmetszet
ben már alig-alig. A második rész néhol puszta fel
sorolássá, évszámok, könyvcímek lerakodóhelyévé
válik; máskor bántóan kevés, amit egy-egy szerző

ről megtudunk. Ám amit megtudunk - életrajzi
utalások, könyvcímek, mondatos értékelések - az
nagyon fontos. Kár, hogy Pomogáts csak az egyes
Íróknak szánt tetjedelemmel jelzi, szerinte ki a je
lentékeny, s ki a rnásod-, harmadrangú iró ; kár,
hogy a bírálatot nem tekintette feladatának. Épp
Szerb Antal a példa rá, hogy a rövid, olvasmányos
- vagy ahogy Pomogáts Béla nevezi: az ismeretter
jesztő - irodalomtörténetírásnak nem kell feltétle
nül nélkülöznie a rangsorolást, az értékelést.

B. B. A.
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