
IÓZSEF ATIlLA TANULMÁNYOK
ES CIKKEK 1923-1930

1958-ban jelent meg József Attila műveinek

az a kritikai kiadású kötete, mely értekező

prózai írásait gyűjtötte egybe. A kötetet Sza
bolcsi Miklós gondozta. Szinte legendás kötet
volt ez mind a benne szereplő írások érdekes
ségét, mind pedig a magyarázatukul szolgáló
jegyzetek ideológiai elfogulatlanságát tekint
ve . A József Attila-kutat ások azonban sokat
haladtak előre az azóta eltelt harminchét év
ben: sok, korábban ismeretlen szöveg került
elő, a pályakép belső rajzolata is teljesebbé és
pontosabbá vált. Többet tudunk József Attila
irodalmi bírálatainak, polemikus és elméleti
írásainak hátteréről és keletkezési körülmé
nyeiről. Mindez indokolta és szükségessé is
tette egy új kritikai kiadás megindítását. En
nek első kötetét vehetj ük most kézbe: ponto
sabban szólva mindjárt két könyvet, mert az
egyik az eredeti szövegeket, a másik az őket

magyarázó jegyzeteket foglalja magában.
A szöveggondozást ezúttal Horváth Iván

végezte egyetemi szerminaristáinak segítsé
gével, a magyarázatokat, tartalmi jegyzeteket
pedig Tverdota György írta. Alighanem övé
a nagyobb érdem, hiszen az ő évtizedes ku
tatásai alapján alakult ki a közreadott sz öve
gek időrendi sorrendje is, ő jött rá például ar
ra, hogya korábban Esztétikai töredé1q?k címen
ismert írások nem 1930 után, hanem 1930 e
lőtt keletkeztek, ami több szempontból is új
értelmezési lehetőségeket vet föl. Az egyes
szövegekhez készített jegyzetei sokszor ta
nulmány hosszúságúak, s a legújabb kutat á
sok eredményeit foglalják össze.

A két ismert, szakmailag széles körben
tisztelt irodalomtörténész kitűnő munkájával
kapcsolatban mégis fölvetődik egy kérdés,
melyet talán még e rövid recenzióban is sz ó
vá kell tennünk. József Attila életműve, úgy
látszik, nem tud megszabadulni az örökös
ideológiai, politikai átértelmezések, "korsze
rűsitések" hullámaitól. Évtizedekig folyt a vi
ta arról, hogy mennyire volt marxista és kom
munista, kizárták-e a pártból vagy csak "Ie
hagyták". A 80-as évek utolsó harmadában
aztán - az akkori idők szellemének megfele
lően - új feltevés fogalmazódott meg: se
nem zárták ki, se nem hagyták le, hanem ő
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maga lépett ki a pártból, s közeledett ahhoz
az állásponthoz, mely inkább a szociálde
mokratákat jellemezte. A korábbi marxista,
szocialista, kommunista, szociáldemokrata
József Attila után most aztán mintha új értel
mezés keresné a kifejezést e kötetben, s fölvil
lan a "liberális" József Attila képe. A Száza
dunk című folyóirat is liberális folyóiratként
szerepel a magyarázatokban, holott radikális
lap volt, s szerkesztője, Csécsy Imre Magyar
Radikális Párt néven alapított pártot. libera
lizmus és radikalizmus nem azonos fogal 
mak, s nem egymás szinonimái a törté
nettudomány és politikatörténet szótárában.
De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy végre
bele kellene nyugodni abba, hogy József At
tila egyszerűen József Attila volt. Se versei, se
értekező prózai írásai nem szorulnak rá az
utókor még oly jószándékú, új és új politikai
átmagyarázására. (Osiris)

KENYERES ZOLTAN

AMA KEGYELEMNEK
MENNYEI HARMATJA
A 17. századi puritanizmus irodalmából

Bátran állíthatjuk, hogya Harmat Kiadó
egyik legszínvonalasabb kiadványát veheti
kézbe az olvasó. A kötet az erdélyi protestan
tizmus jeleseinek gondolatait gyűjti össze
brevi árium-szerűen, Az első református meg
újulás tanai az angliai egyetemekről hazatérő
vándordiákok (peregrinusok) révén kerültek
az érdeklődés homlokterébe. Olyanok nép
szerűsítették mint Apáczai Csere János, Tol
nai Dali János, Köleséri Sámuel, Medgyesi Pál
vagy Pápai Páriz Imre. A puritanizmus tisz
tább, egyszerűbb hitéletet, kérlelhetetlen er
kölcsiséget hirdetett, és megtalált lelki békét
ígért cserébe. Ezt az etikai alapvetést temati
kusan mutatja be az új kötet. A bűnről, A meg
térésről, A kegyelemről szóló fejezetek közé a
mindennapi élet problémáit számba vevő

passzusok ékelődnekbe: A kísértésről és a féle
lemről, A szenvedésről. A nyelvi szépségekben
bővelkedő írások korántsem hangos erkölcsi
dörgedelmek vagy száraz bűnlajstromok,ha
nem az emberi természet alapos ismeretén
nyugvó, humorral és a hit derűjével teli alko-



tások. Balogh Judit fiatal miskoli történész
rendkívül izgalmas utószót helyez válogatása
végére. A 17. századi Erdély politikai és kul
turális közegére irányítja a figyelmet, kiemeli
a peregrinus-mozgalom jelentőségét,rávilágít
a kálvini reformáció és a puritanizmus eltérő

vonásaira, hangsúlyozza a szellemi mozga
lom fő érdemét: a közoktatás reformját. A kö
tetet a szerzők életrajza, szómagyarázatok és
az idézetek lelőhelyének pontos megadása
zárja, ezzel is segítve az érdeklődőket a to
vábbi kutatásban. A művet egyaránt haszon
nal forgathatják irodalomtörténészek, nyelvé
szek, teológusok, pedagógusok vagy a kor
szak illetve az erkölcsi kérdések iránt érdek
lődők, Kézdivásárhelyi Matkó István a vétek
re csábító tíz fő dolog egyikének a következőt

tartja: "A haszontalan és bűnre csalogató, faj
talan könyvek olvasása." Az Ama kegyelmek
mennyei harmatja nem tartozik ezek közé ...

sAuERIKA

KÁLLAI KATALIN:
VERONAI CíMLAPSZTORI

Lehet írni a tragédiák tragédiájának tartott,
nevezett Hamletről. bármelyik megjelenítés
ről mindössze huszonhét és fél somyi kriti
kát? Miért ne lehetne, ha így kívánja a lap
struktúra, de mindenekelőtt akkor, ha aki is
mertetőt, kritikát ír, az tud, képes zsebkendő

nyi helyen minden lényeges mondandót ve
lünk, olvasókkal közölni. És Kállai Katalin
ezt tudja, erre képes. S nemcsak azért, mert
így kívánja a szerkesztőségi regula, hanem
sokkal inkább, mert tud pontosan, lényegre
törően, érzékletesen fogalmazni. S ezt éppen
úgy tanúsítja a Károlyi Mihály utcai Kamra
beli Hamletről írt ismertetője (megjegyzendő:

a kötetben található még két Hamlet-kritika,
az egyik harminc, a másik harminchárom
sornyil) mint a negyvenegynéhány írás leg
többje, melyek a magyar színjátszás 1991 és
1994 közötti időszakából nyújtanak egyféle
szubjektív, de ugyanakkor kritikusra óhatat
lanul jellemző tárgyszerűségetmutató objek
tív keresztmetszetet. Kállai Katalin kötetbe
rendezett, választott szövegeit egyszerre jel
lemzi némi megilletődés, amit szerencsésebb
lenne talán mind a színházzal, mind pedig a
kritikaírással alázatnak tekinteni, mondaní, s
ugyanakkor jellemzi ezeket a kritikusi meg
szólításokat a megértés szándéka, az, hogya
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véleményformáló elsősorban megérteni sze
retné a művészek, a művészet szándékát, s
ezt - némi kritikusi szó kíséretében - sze
retné olvasói felé közvetíteni. Következéskép
pen az alázat, a kíváncsiságigény mellett a
közvetítéstudat fontosságára is felfigyelhe
tünk ezekben az írásokban, melyek szelíd,
kulturált formában, pontos szóvalleírnak,
elénk tárnak s ugyanakkor bírálnak is. A kö
tet kritikáinak egyharmada Shakespeare mű
veinek legújabb magyar értelmezéseirőlszól,
tudósít, felkínálva az olvasónak azt a csábító
lehetőségetpéldául négy Hamlet- vagy három
Romeó és Júlia-kritika alapján érdekes össze
hasonlításokat tegyen, s így színházlátási ho
rizontját tágítsa. Kritikakötetről lévén szó a
kritikát se kerüljük meg: szívesebben ven
ném, ha mondjuk a Tóték bohóc-változatáról
meggyőzőbb magyarázatot, alaposabb elem
zést nyújtana a kötet, mert a mű jelentősége

és a koncepció szokatlansága ezt joggal igé
nyelné. Megémé. tSzéphalom Könyvmúhely)

GEROLD LASZLÓ

MORÁS LíVIA: íRÓ OLVASÓNAPLÓ

A könyv címe alighanem azt a sokaktól 
írók, esztéták, lélekbúvárok által - végig
gondolt, szavakba öntött igazságot vallja ma
gáénak, éli tovább, miszerint a mű visszahat
alkotójára. vagyis ezúttal az olvasónapló is
"írja" az írót. Az ilyen írói olvasónapló nyil
ván nyitottságával tűnik ki, sokrétűségével,

hajlékonyságával - s aki Mohás Lívia hat
esszéjét figyelmes szeretettel, alakulni hajlan
dó lélekkel, vitázó kedvvel végigkíséri, nem
is csalódik. Műfaji értelemben ugyan a könyv
kétharmadát kitevő első írás, az igazi írói
jegyzőfüzet, élménybeszámoló, és a Körbenjá
ró idő ugyancsak erősen tagolt második feje
zete sem felel meg az esszé klasszikus kívá
nalmainak - de hát a szerző nem is szabály
szerűségéről nevezetes. Szereti a szokatlan, a
párhuzamos, az erőfeszítést igénylő okfejtése
ket, meditációkat. Mindezt mindig láttató
erővel, képszerűen, ötletesen. Ha ő un egy
könyvet (épp mondjuk Uberto Eco híres re
gényét, A rózsa neve címűt, akkor azt úgy un
ja, mint egy rejtvényújságot, s ha a regényírás
és a pszichológia rokonulásairól töpreng, bát
ran beveti az "újemlős agy" kifejezést.

Mohás Líviának szép számmal akadnak
irodalmi és lélektani szerettei. Borgesről vagy



Jungrólle nem venné a tekintetét. írói tehet
ségéről az olvasók, pszichológusi szakkép
zettségéről a páciensek - talán inkább: a be
szélgetőtárs szenvedők - állították ki a díp
lomát (a pszichológusit persze az Eötvös Lo
ránd Tudományegyetem is). E kettős tehetség
szívesen enged a bölcs, a kellően rugalmas
indíttatásoknak, még inkább kedveli azonban
a magányos szellemi viaskodás próbatételét,
illetve a nyilvános vitaszituációt. Bárkit-bár
mit olvasson is, közvetlen tárgya mögött
rendre fölsejlenek olyan végsöbb kérdések,
mint a szeretet szorongatása, az abszolútum
keresése, a rossz csábítása. Az írónő az érzé
kek szabad jogait nem a bún, hanem épp az
isteni rend teljessége érdekében perli vissza
- önerőből is, a Szentírásra vagy egy mai
teológusra hivatkozva is. Egyik futamának d':
mével szólva, tudja, hogy j.nem minden mér
hető" - viszont tudja azt is: az ember számá
ra igencsak kívánatos tetteinek, döntéseinek,
hitének, létintenzitásának "mérhetősége", az
önismeret, illetve mások és a világ ismerete
- annak érdekében, hogy a sokismeretlenes
világegyenlet újabb és újabb kérdéseit folyto
nosan legyen bátorságunk föltenni.

Szikkadt lelkeknek nem ajánlható az [ró 01
vasónapló bátor csapongása. Bátor csapongók
nak ajánlható, hogy Mohás Lívia új, idősík

váltogató, érdekes párbeszéd-regényébe. a
Theodoraba is belemélyedjenek. (Uj Kilátó)

TAR/AN TAMAs

OLASZ SÁNDOR:
AZ íRÓ ÖNTŐFORMÁI
(Nyugat-európai minták Németh László
regényszemléletében)

Olasz Sándor könyve hiánypótló munka. A
szerző új szempontból vizsgálta az író élet
művét: a nyugat-európai regény hatását rnu
tatja be Németh László műveiben és regény
szemléletében, Az író világirodalmi tájékozó
dásáról e tárgyú írásai vallanak: a műfaj min
den fontosabb újdonságára reagálnak, így
például Woolf, Joyce, Proust, Duhamel,
Powys, Gide, Huxley stb. írásaira is. Ezek kö
zül a Gide-esszé emelkedik ki - írja Olasz
Sándor. Ezzel a kérdéssel két fejezet is foglal
kozik, nemcsak Németh László Gide-ről alko
tott nézeteit fejti ki az író, hanem Gide Dosz
tojevszkij-képét is elemzi, hiszen a francia író
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modernizmusát Dosztojevszkij befolyásolta.
így fény derül a két író Dosztojevszkij-képé
nek különbségeire: Gide számára Doszto
jevszkij az action gratuit atyja, míg Németh
László számára a nem szociológiai gyökerű

lélektaniság megteremtője. Hiányzik viszont
ennek az igen fontos különbségnek a tovább
gondolása: hogyan viszonyul végül Németh
László a modern regényhez, az új törekvések
integrációja mennyiben tekinthető sikeres
nek? Tulajdonképpen elmozdul-e az író által'
teremtett regénymodell az általa eszményített
móriczi realizmustól a modernizmus felé? Az
előszó felveti ezt a kérdést, észreveszi a re
gényírói elmélet és gyakorlat kettősségét:

"...számon tartja a regényforma módosulását,
s regényírását is ezt figyelembe véve alakítja.
Ám ez a gyakorlat minden újdonsága ellené
re sok tekintetben eltér a »regénylázadás«
(Szerb Antal kifejezése) formabontó törekvé
seitől - de valójában nem olvashatunk hatá
rozott állásfoglalást. A szerző utal ugyan Né
meth regényszemléletének ellentmondásossá
gára, például Németh szerint a móriczi alap
ra ráépíthetők a modem törekvések, vagy 
ami talán a legproblematikusabb: a modern
regény széthulló emberképét lehetséges egy
teleologikusan épülővel helyettesíteni. Ezek
az ellentmondások jól jellemzik Németh
László regényeinek kétarcúságát, azonban a
szerző nem szentel kellő teret ezeknek a kér
déseknek. Az életmű szembesítődik ugyan a
kortárs nyugat-európai regénnyel, s a hatá
sok, ihlető források feltárása kétségtelenül hi
ánytalan (a szerzö részletesen kimutatja Gide,
Dosztojevszkij, Proust, Martin du Gard,
Powys, Mauriac egyes műveinek hatását az
Emberi színjáték, az Iszony, a Gyász, a Bún, az
Utolsó kísérlet círnű regényekre), azonban
mindez megkívánná a konzekvenciák levo
nását is. Nem hangsúlyozódik kellőképpena
regénypoétika és az emberkép közti össze
függés, pedig ez kínálkozó szempont lehetne
a hatások értékelő rendszerezéséhez. Hiány
zik a recepció mindenkori torzító hatásának
tudomásulvétele is. Nem mindegy, hogy pél
dául Proust hat-e nagyobb mértékben vagy a
nálunk aránytalanul nagyra értékelt Powys?
Melyik regénymodell inspiráló hatása volt
erősebb,melyiké gyengébb? A kritikai attitűd
hiánya miatt a feltárás igényes munkája szük
ségképpen csonka marad. (Uj Forrás Könyvek
1995)

LIPTAI CSILLA



NEMES NAGY ÁGNES-
LENGYELBALÁZS: A TÜNÉKENY ALMA

"Azt gondolom - már elég régóta -/ hogy
voltaképpen mindenki költő. (...) Mindannyi
an kivétel nélkül tele vagyunk kifejezetlen tu
dattartalmakkal, érzelmek és aliggondolatok
feszültségeivel, verstorzókkal és verscsírák
kai (oo.). Nemes Nagy Agnes, a költő kezdi így
bevezető tanulmányát, mintegy mesterségét
árusítva ki mindannyiunknak. Kedvet teremt
ezzel az olvasáshoz.

A kötet első felében Lengyel Balázs a költő

korábbi tanulmányait gyűjtötte egybe. Tizen
három költő tizenkilenc alkotása válik min
denki számára foghatóvá. "Mégis úgy látszik,
megvan az emberiségben az a rejtett, az a bú
vópatak tulajdonság, ami eltűri és hordozza
a költészetet."

A versekről az esszével újabb primer iro
dalmat teremtő író nem a tudományelsodró
folyónyi büszkeségével. inkább a búvópatak
alázatával tanít és visz el a költészet óceánjá
hoz.

Lengyel Balázs kilenc költőhöz fűz magya
rázatként egy-egy írást. Célja: a minden kor
ban/ így századunkban, annak egyes évtize
deiben is különböző módon eleven költői

nyelvet érthetővé, közérthetővétenni, olvasó
közelbe hozni. A költőket, akik "Tört soraik
ban - mintha csak lusták volnának a papírt
becsületesen teleírni - megannyi rejtvény,
zűr, értelmetlenség húzódik meg. És amit
nem értünk, nem fogunk fel, ami megállít,
nehézséget okoz, az többnyire bosszantó."

Bosszankodásunk békés olvasássá, csen
des/ közös elmélkedéssé szelídül, ha kezünk
be vesszük a Jelenkor kiadó szép tipográfiájú
könyvét. (Pécs, 1995)

KISS ANTAL

GYÁRFÁS ENDRE:
SZÓLŐHEGYIVARÁZSLAT

Végre egy regény, amely nem arról szól, mi
lyen nehéz és kockázatos regényt írni. Gyár
fás Endre nekirugaszkodik a történetnek, s
hogy próbára tegy az olvasót, két száion ve
zeti a cselekményt, két régi barát sorsát mu
tatja be, néhol a detektívregényekre emlékez
tető izgalmak beiktatásával (nem negatívum:
Babits Kártyavárában is vannak ilyen beüté
sek), a szálakat hol közelítve, hol távolítva
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egymástól, s a regény végén az időtlenségbe

emeli hőseit, mintegy jelezve: örök emberi
kérdésekkel szembesülünk, s a hiteles választ
egy másik dimenzióban találhatjuk meg.

A hagyományos kritikusi illemszabályok
szerint el kellene mondanunk a regény cse
lekményét, és a megoldásáról kialakított vé
leményünket, ám ezzel megfosztanánk az 01
vasót a történetben rejlő feszültség izgalmai
tól, s megfosztanánk attól a lehetőségtől.

hogy kialakítsa saját álláspontját, miközben
válaszol, vagy válaszolni próbál a mű nyitott
kérdéseire. Inkább hát jelzésszerúen utalunk
néhány olyan elemére, mely időszerű is, el
gondolkodtató is.

Milyen az igazi barátság? - Ez a regény
egyik legélesebben exponált, s miért tagad
nánk: vészesen időszerű kérdése. Aki korunk
antropológiai jellemzőivel foglalkozik, döb
benten tapasztalja, hogy egyéb alapérzéseink
kel együtt hogyan módosul a barátság fogal
ma is, miként válik az érzés érdekektől át
szőtt tettetéssé. Gyárfás Endre azt mutatja
meg, hogya kihűlő barátságok is felparázsla
naki s a régi barátok paradox tettekre is ké
pesek/ hogy megőrizzék egymás iránt érzett
érzelmeik tisztaságát.

Ujra meg újra előbukkan a regényben ko
runk egy másik nyitott kérdése is: elég szilárd
és teherbíró-e a család? A regénybeli családok
nem ilyenek. De a családhoz tartozás tudata,
az elveszített kapcsolatok iránt tanúsított só
várgó vágyakozás mindvégig áthatja a hősök

gondolkodását. Hogyan válhatnának az ide
álképek megélt valósággá? - ezzel a felelős

döntést kívánó kérdéskomplexummal is
szembesít az író.

És végüli de nem utolsósorban: milyennek
kell lennie a szeretetnek? Ez megint olyan
kérdés, amelyről nem beszélni kell, hanem
életünkkel válaszolni rá. Helyes-e a regény
két főhősének felelete? Kételkedem, de lehet,
hogy az olvasatomban a hiba.

Talán helytelen egy érdekes regénnyel kap
csolatban túlzottan kiemelni az erkölcsi problé
mákat/ s nem megírásának módjáról szólni s az
írói szándékról és megvalósulása módjáról ér
tekezni. Meggyőződésem szerint Gyárfás End
re sokkan rutinosabb író, semhogy ezeket a
mesterségbeli kérdéseket kellene elemeznünk
vagy méltatnunk. Minden jó műnek üzenete
van. Engem e regény arra késztetett, hogy eze
ken töprengjek el, s nyilván senkinek sem árt,
ha végiggondolja őket. (Cserépfalvi)

RÓNAY LÁSZLÓ



LABICHE:
GYILKOSSÁG VILLÁSREGGELIVEL

A színháznemzedék, amely immár csaknem
negyedszázada indította el a maga színházi
forradalmát Kaposvárott. Szolnokon,
Kecskeméten - mára színházvezetővé vált.
Az ifjak pályájának egyengetése az egyik leg
főbb feladatuk, ily módon egy-egy saját ren
dezésük minősége is nagyobb súllyal esik lat
ba, hogysem a jó-nem jó egyszerű kategó
riáiba sorolhatnánk, hisz tanítványaik, ifjabb
művésztársaik minőségérzékére, alkotói atti
tűdjére, stílusára is hatást gyakorolhat.A Szé
kely Gábor vezetésével jó éve indult Uj Szín
ház munkáját e hasábokon is megkülönböz
tetett figyelemmel kísértük, már csak azért is,
mert a magyar színházművészetkiválóságai
vállalkoztak arra, ,hogy sikerre viszik a szín
házat. Vártuk az Uj új bemutatóit, és Székely
Gábor Don Juanja, e fájdalmas haldoklástörté
net a szétpergő, kiszikkadt világban, be is
váltotta várakozásunkat, s a többi előadásuk

ban is tehetség csillant.
Idén az Uj Színház könnyed, francia ko

médiával kezdte az évadját. s ez a legszomo
rúbb hír az indulásuk óta. A főrendező Ács
János maga ügyeskedte színre Eugéne Labi
che bohózatát, Gyilkosság villásreggelivel cí
men. Az Udvaros Dorottya, Széles László fő

szereplésével futó előadásban van egy-két
nem túl elkoptatott ötlet, színészi tudás és
gyakorlat, azon túl már csak az unalom, ha
nem a szégyenteli cipőorrnézés,aminél rosz
szabb színházban aligha történhet. A tömeg
cikké silányított sztori még kibírható lenne
valahogy, a mulattatás módja az, a "franciás"
pipiskedéstől kezdve a közhelyszerűségen

nem túllépő kosztümökíg, amely a színpadi
opuszt oly méltatlanná teszi. Csak remélhet
jük, hogya már nem olyan új társulat levonja
az eset konzekvenciáit. Várjuk az Uj Színház
új bemutatói t.

KÁLLAI KATALIN

KONRÁD GYÖRGY: VÁRAKOZÁS

Az elmúlt években megjelent hasonló jellegű

gyűjtemények után ezúttal 1993-94-ig terjedő

időszak publicisztikáit, esszéit, naplórészlete
it vehetjük egy kötetben kézbe. Ha éppen
csak belekukkantunk a könyvbe, akkor is
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azonnal szembeötlik, hogy a szerkesztés két
két szembenálló pólus feszültségében történt.

Noha az írások túlnyomórészt 1993-94-ben
keletkeztek, időnként a hetvenes-nyolcvanas
évekből származó - talán évekig íróasztal
fiókban szunnyadó - művek közé csöppen
az olvasó. Ezen időjátékból finom biztatás
árad a további várakozásra. Talán mert ez
lenne a hosszú élet titka. Kívánni azt, ami va
lóban bekövetkezik. Jól gazdálkodni véges
mennyiségű várakozásainkkal. A sors rulett
asztalán némelyeket biztos kombinációban
megjátszani, némelyekkel merészen kockáz
tatni. És hogy egy-egy kirándulás után, me
lyet a nyolcvanas évekbe teszünk, milyen
mértékben relativizálódnak a kilencvenes
évek nehéz várakozásai.

A másik póluspár Konrád György magán
életi és közéleti önmaga. Pontosabban. a po
li tizálni nem szerető karakter és a túl sokszor
politizálásra kényszerülő állampolgár. Az ok
Közép-Európa hajlama, hogy egy-két ember
öltő alatt többször is teljesen új életet akarjon
kezdeni. És így azt nevezi forradalrnámak,
aki nem akar mást, mint valamit kezdeni a
régivel is. Ezért lészen az önmagából alig ki
lépni óhajtó, otthonülő polgárból forradal
már. A betekintés a magánszférába érthetőb

bé, talán érthetővé teszi Konrád György 
sokszor elkeseredett vitákat kiváltó - közé
leti szereplését. A polgár nem szívesen tá
mad, de időben kezd el védekezni. Mert a
polgár csaknem tudja, mit akar.

Mindezekből következőert olvashatunk a
szerző magánvárakozásairól: a szeretett asz
szony, gyerek, barátok, munka, öregedés, ha
lál tekintetében, felváltva közvárakozásaival,
a zsidó önazonosság, asszimiláció, üldözések,
kisebbségi kérdések, találkozások Antall Jó
zseffel, külföldi előadások, lépések a polgári
asodás felé, az egyéni szabadságjogok, kato
nakötelezettség, kenderálszentség, Pen Klub,
Demokratikus Charta témáival - és mindez
a Balaton északi partjáról, Hegymagasról
nézve, vagyis végeredményét tekintve; meg
nyugtatóan sub specie aeternitatis.

Önmeghatározásában az író titkos világi
szerzetes, ádáz individualista, miközben
nincs felette más, csak a csillagos ég. És min
denekelőtt nagy várakozó. Most éppen min
dennél jobban vár "még egy bosszantó és el
bűvölő szabad akaratot". Vagyis? (Pesti Sza
lon, 1995)

RÉVÚTI KÁROLY



D. T. ÚR X-BEN
(Tanulmányok és dokumentumok Déry
Tiborről)

Déry Tibor életművének egyik legavatottabb ku
tatója, Botka Ferenc szerkesztésében jelent meg a
Petőfi Irodalmi Múzeumban a fenti címmel ren
dezett tanácskozás anyaga, melyet a szerkesztő

által sajtó alá rendezett hatalmas dokumentum
anyag (az író levelezésePfeiffer Olgával, Oravecz
Paulával és Kunsági Máriával) egészít ki.

Vannak írók, akiknek személyisége és mű
ve túlságosan is korhoz kötött. Déryről nem
azért állíthatjuk ezt, mert leragad t korában, s
azzal együtt merül feledésbe, hanem mert kora
hosszú ideig makacsul a saját igazolását olvasta
ki alkotásaiból, s amikor az író megtagadta ko
ra rontó szellemiségét, börtönbe zárták. Az Író
nak aligha használt A befejezetlen mondai és a
Felelet körüli nagy hűhó, s még inkább gyanak
vást kelt iránta a magyar irodalomban nem túl
járatos, gyakran hamis előfeltevéseit igazoló
Lukács György méltánylása. Pedig Déry 
még ha olykor erős hatások érték is - igen je
lentékeny író volt, s kötelességünk ébren tarta
ni, megtisztítani életművét, amelynek - mint
minden írói életműnek - vannak mély és ma
gaslati pontjai is. (Az előbbiek közé tartozik
mint Ungvári Tamás is írja a Képzelt riport...
amelynek magva az amerikai pop-fesztivál tel
jes félreértése, jogos fenntartásaink lehetnek
önéletrajzi ihletésű könyve, az [télet nincs kap
csán is, de a Niki - amelyet Pomogáts Béla
elemez - és a Szerelem vitathatatlan remeklé
sei.) S vannak felfedezésre váró területei élet
művének, mint például nagyobb méltánylást
érdemlő lírája, amelyről Bori Imre szellemes
elemzését olvashaíjuk.

Aki vele találkozott, talányos személyiség
nek vélte, vannak akik szerint szerepet játszott
(aligha csak egyénisége predesztinálta erre, a
kor sem kedvezett az egyeneseknek, megingás
nélkülieknek). A dokumentumok azért külön
legesen érdekesek, mert ezekben sokszor ken
dőzés nélkül tárulkozik föl, bár az olvasóban
olykor azért fel-felsejlik az az érzés, hogy néha
kicsit túl patetikus, máskor kevesebbet mond,
mint amennyit gondol, de az vesse rá az első

követ, aki levelében nem követ el ilyesmit.
Déry tavaly óta ismét az érdeklődés homlok

terébe került. Csak örülhetünk ennek, hiszen az
elfogulatlan tudományos kutató tevékenység
nyomán egyre élesebb fényben láthatjuk hiteles
arcképét. (Petőfi Irodalmi Múzeum)

RÓNAY LAsZLÓ
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ENIGMA

A magyar irodalmi folyóirat-kultúra - a köz
hiedelemmel ellentétben és a kétségtelenül
viszonylag szűk olvasótábor ellenére - ma
napság igen magas színvonalú, s jobbára ké
pes ellensúlyozni a könyvkiadás nehézségeit
és nehézkességét. Ami - főként források hí
ján - nem lát napvilágot könyv alakban, azt
közread(hat)ják a folyóirat-oldalak. Ebből a
helyzetből eredően folyóirataink egyre gyak
rabban és egyre koncepciózusabban töreksze
nek arra, hogy lapszámaik tematikus, könyv
szerű egészet alkossanak. Ebben az indokolt és
eredményes igyekezetben néhány hagyomá
nyosan nívós orgánum, valamint a hat-nyolc
éve alapított, de máris elsőrangú folyóiratok
mellett az új irodalmi lapok járnak az élen.

Az utóbbiak sorába tartozik a Enigma is.
Az enigma szó köztudottan »rejtvény«, »ta
lány« jelentésű. Eddig csupán néhány ne
gyedévi lapszámot (periodikumot) megmért
új orgánumunk mélyszürke borítóján hordo
zott fekete címbetűire utal is a talányosságra,
rébuszosságra, rejtélyességre: az Enigma cím
egyik betűje mindig világosabb folt, puszta
körvonal marad. Ki kell találnunk, hogy min
dig az a betű, amelynek "helyi értéke" azt
mutatja: az esztendőn belül hányadik lapszá
mot tartjuk a kezünkben.

Az Enigma - melyet sokoldalú ifjú böl
csész szakember, Markója Csilla jegyez fő

szerkesztőként -művészetelméleti folyóirat.
Nem irodalmi tehát. Az irodalombarátoknak
azonban sem a "talányosság", sem az átfo
góbb megjelölés miatt nincs okuk aggoda
lomra abban az értelemben, hogy az iroda
lom is egyenrangúan beletagozódik a folyói
rat elméleti, esztétikai, ontológiai tájékozódá
sába, a történetiséget is fölvállaló modernsé
gébe, etikai, filozófiai összképébe, a művé

szettörténetnek és műkritikának primátust
biztosító szellemiségébe. Az 1995-ös 1. szá
mot például Tandori Dezső, 2. számát Marno
János szonettkoszorúja vezette be: az egyik
legtalányosabb, legtökéletesebb műfaj egy
szabálytalan és egy szabályos mestermunká
ja. A két szerző a folyóirat meghatározó egyé
nisége. Rajtuk kívül nyilván másokra is szá
mítanak majd a legjobbak közül - szembe
tűnő viszont, hogy kiváltképp a fiatalokban,
a legműveltebb pályakezdőkben bíznak.
Szerzőik bemutatásakor Georg Büchner és
Schein Gábor, Immanuel Kant és Pálfalusi



Zsolt a lehető legtermészetesebben kerülnek
egymás mellé,

A fenség, a fenséges kérdésköréről való el
mélkedések, a Hívószó rovat, a művészet és az
emberség maximalitásának, illetve minimalitá
sának kitapogatása, egy-egy kiemelkedő lírai
vagy epikai közlemény, a fordítások elsőrangú

színvonala és a lapszámok vizuális komponált
sága jellemzi az Enigmát. Az önismeretre és tág
horizontú századvégi műveltségretörekvő igé
nyes olvasó javára válik, ha negyedévenként
betekint a posztmodernnel is kacérkodó, de át
fogóbb orientációjú Enigmába, mely megér
demli, hogy a jelenleginél nagyobb ismertségre
tegyen szert. A rangja már megvan.

TAR/AN TAMAs

MICHAEL DONHAUSER:
KÉRVÉNY A RÉTHEZ

A József Attila Kör műfordítósorozatában je
lent meg Michael Donhauser verseskötete.

Sajátos természeti jelenség ez a vékony
könyvecske. Található benne hat bodza-vers,
"Jelképet alkotva, mégis honfoglalás nélkül,
mégis búcsút véve: nincsenek alapok, csak
alapvető szeretet".

A szentferenci természetszeretet 20. század
végi megvalósulását találhalja az olvasó,
megszólal a reggel, a csend, a kő, a hó, a kert,
a szilvafa, az éjszaka, s mindegyik mögött ott
bujkál az embert, a társat, önmagát, Istent
megtalálni, megismerni és megszeretni vágyó
költő, aki Rilkét idézi: "Akkor is, ha nem
akarjuk, Isten érik".

Impressziók, vágyak, álmok, realitások, ví
vódások, tömött sorok, hiányos sorok, vers
jellegű tördelés, naplórészlet, prózavers,
megannyi meglepetés, melyről a válogató és
fordító Szíjj Ferenc ezt írja a nyolcvan lapos
füzetecske végén: "A növény magyarázat.
Ahogy nő, egyre több magyarázat egyre ki
sebb, pontosabb, cáfolat, kiegészítés, követ
keztetés. (...) így minden a helyére kerül, ön
magát jelenti csak, de nem kötelezően, köze
lítőleg. (JAK-Jelenkor Műfordító füzetek, 1995)

KISSANTAL

MAGYARY-KOSSA GYULA:
MAGYAR ORVOSI EMLÉKEK

A művelődéstörténet természeténél fogva a
kultúra egész területét átfogja és értékeit szá
mon tartja. Ezt bizonyítja az 1929-ben, hat-

77

vanhat éve megjelent s most impozáns rep
rint kiadásban újra olvasható nagy munka is,
Magyary-Kossa Gyula egyetemi tanár, akadé
mikus művének eddig napvilágot látott há
rom kötete. íme, néhány fejezetcím: Orvosi
gyakorlat a régi Magyarországon; Régi magyar
sebészekről, gyógyszerészekről, gyógyszertárakról;
Madách Imre orvosai és betegségei. Hiszen a be
tegség végigkíséri, nemegyszer meghatároz
za életünk alakulását. így az orvostörténet
betegségtörténet is egyszersmind. E munka is
vizsgálja tűnt idők súlyos betegségeit, megje
lenési formáikat, koronként változó kezelés
módjaikat. Megismerkedhetünk híres embe
rek betegségeinek részletes leírásaival, Ma
dách mellett a Mátyás királyt "megműtő" se
bésszel, Bethlen Gábor halálának körülmé
nyeivel, Kisfaludy Károly, Deák Ferenc "kó
risme"-leírásaival., Tompa Mihály, Wesselé
nyi Miklós diagnózisaival is. Két erénye bizo
nyosan van ennek a jeles munkának: az ada
tok gazdagsága, filológiai kezelése, alkalma
zása, valamint a 19. századi nemes stílusha
gyományokra épülő veretes, olykor szépiro
dalmi erejű magyar nyelv. A kötetekről Kosz
tolányi Dezső 1932-ben így írt a Pesti Hírlap
ban: "Valójában csak az lehet nagy és tudo
mányos, ami emberi. E könyvek írója tisztá
ban van ezzel. Levéltárakból kiemel néhány
mondatot, s átlelkesíti, megeleveníti. Anyagát
nem szürkíti el, de nem is színezi túl. Szóval
történelmet ír, a legnemesebb értelemben, mű
velődéstörténelmet". (Hogyf editio, 1994-95)

pALMA! KALMAN

TAMÁS ISTVÁN:
ANNO DOMINI 1985-1995

Azokról a történelmi változásokról, amelyek
a nyolcvanas évek közepén indultak meg és
mára teljes mértékben (ámbár nem annyira és
nem úgy, ahogy szerettük volna) átalakították
az ország életét, könyvtámyi irodalom jelent
meg, tudós közgazdászok, történészek, poli
tológusok művei, Bevallom, ezeknél én több
re becsülöm és szívesebben olvasom az írói
naplójegyzeteket, krónikákat, kommentáro
kat. Most például Tamás Istvánét, aki Anno
Domini1985-1995 címmel jelentette meg egy
évtized naplójegyzeteit. A szerző ismert író,
újságíró, korábban napilapokban ,és az azóta
szomorú módon megszüntetett Uj Tükör cí
mű hetilapban adta közre riportjait, színikriti-



káit, tévé-jegyzeteit, s 1988-ban A pápa ésa csá
szár címmel egy drámája is a közönség elé ke
rült. Vidéken, habár nem elvonultan él: Bada
csonytomajban, festőnő feleségével, Udvardi
Erzsébettel, akinek egyházművészeti munkás
sága a Vigilia olvasótáborában is ismert.

Tamás István naplójegyzetei egy évtized
hazai és külföldi eseményvilágát tekintik át,
s kommentálják, mindig józan kritikával,
olyan embemek a nézőpontjából, aki az em
beri tisztességet, az erkölcsi biztonságot és
műveltséget tartja fontosnak és nem a min
denkori politikát, amellyel szemben érthető

bizalmatlansággal viseltetik. Minden apró
eseményre felfigyel, s mindig rokonszenves
empátiával kommentálja az irodalmi-művé

szeti élet vagy akár a körötte mozgó falusi
kisvilág dolgait. Könyvéből életszerű kép
bontakozik ki arról a tíz esztendőről, amely
hez mindenkinek volt személyes köze, hiszen
mindannyiunk életét átformálta. Naplója tu
lajdonképpen az úgynevezett "rend
szerváltás" emberi nézőpontból megírt ben
sőséges története. (Uj Horizont, Veszprém)

POMOGATS BÉLA

LUDWIG WITIGENSTEIN:
ÉSZREVÉTELEK

Wittgenstein nem sokat és főleg nem szívesen
publikált. Egyik legfontosabb műve, a Filozó
fiai vizsgálódások is csak halála után egy évvel,
1951-ben jelent meg, noha már 1949-ben ké
szen volt. Fiatalkori alkotásának, a Logikaiji
lozófia értekezések zárómondatához híven hall
gatott. (Amiről nem lehet beszélni, arról hall
gatni kell.) Némely, közben papírra vetett
gondolatát (vagy akár egész gondolatrend
szert) - nyomdakész állapotba hozva - ele
ve az utókornak szánta, másokat viszont szi
gorúan megsemmisített. Az Észrevételek 
más, egyéb Wittgenstein halála után megje
lent, eleve nem publikálásra készült írások
mellett (Zettel, Levelezés Russell-lel, Moore-ral,
Keynessel, stb.) - a korszellem gyökeres meg
változásának köszönhetik nyomdába kerülé
seket. (Hallgatni pszichológiai eset.) E kor kí
vánesi Wittgensteinre, annak ellenére, hogy
nem hisz neki.

A kötet szerkesztését G. H. von Wright vé
gezte Wittgenstein mintegy tizenháromezer
oldalnyi kéziratos hagyatékából. Előszavában
Wright némi magyarázatot is ad a válogatás
szempontjaira. vagyis hogy tartalmi csopor-
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tosítás helyett a kronologikus rendet válasz
totta, valamint kimaradtak Wittgenstein sze
mélyes jellegű feljegyzései. A megoldás bírál
ható, hiszen az eredeti, gondolati összefüggé
seikből sokszor kiszakított mondatok eseten
ként az érthetetlenségig homályosodnak. Vi
szont aligha vonható kétségbe Wright szer
kesztési eljárásának szakszerűsége, hiszen
Wrightnak nemcsak fontos Wittgenstein mű

vek megjelenését köszönhetjük (például A bi
zonyosságról), valamint nem csupán rend
szeresen előszavakkal bocsátotta útjukra
Wittgenstein életében nem publikált műveit,

hanem éppen az Észrevételekhez hasonló jelle
gű wittgensteini hagyatékot is ő rendezte
(többedmagával) sajtó alá. (Zettel 1967; The
Wittgenstein papers 1969; Letters to Russel, Key
nes and Moore 1974 stb.)

Az Észrevételek végül 1977-ben jelent meg,
majd 1978-ban új jegyzetekkel kiegészítve is
mét. 1914-ben kezdődik azzal, hogy hallgat
juk egy kínai artikuláltlannak tűnő bogybor
gását, és 1951-ben záródik egy megjegyzéssel
Freud kiváló stílusáról, sajnálatosan a nagy
ság jelei nélkül. E két dátum között kell fe
szülnie majd mindennek, ami (aki) Wittgens
tein. Az Észrevételek kapcsán felmerülő kérdé
sek: Kinek az alkotása (a mondatok írójáé,
vagy a mondatok sorrendbe tevőjéé)? Filozó
fia vagy szépirodalom? Kezdhet-e vele vala
mit az olvasó Wittgenstein filozófi ájának is
merete nélkül? A válaszokat maga Wittgens
tein adja meg egy 1948-ból származó monda
tában: "Amit az olvasó maga is megtehet, azt
hagyd az olvasóra. (Atlantisz, 1995)

RÉVÚTI KAROLY

IRODALOMTÖRTÉNET 
IRODALOMÉRTÉS

Kilián István, Demeter Júlia, Czibula Katalin,
Szántó Gábor András, Vilcsek Béla, G. Komo
róczy Emőke, Dukkon Agnes, Hubert Ildikó,
Szépla,ki György, Druzsin Ferenc, Cs. Varga Ist
ván, A. Serey Eva tanulmányai.
A budapesti Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Tanárképző Főiskola Karának
kiadásában megjelent tanulmánykötet írásait
a látszólag formális jegyen túl - hiszen a
szerzők mindannyian az intézmény Iroda
lomtudományi Tanszékének munkatársai 
bizonyos szemléleti hasonlóság is egymáshoz
fűzi: az értekezések szinte magától értetődő

és meggyőző formában szólnak az irodalmi



közlésfolyamat, azaz az író-műalkotás-ol

vasó (értelmező) hármasságának sokrétű és
dinamikus kapcsolatrendszeréről.

A szerzők nemcsak szakmai értelemben
vett nóvumokat mutatnak fel; a tárgyszerű

ség és pontosság mellett az írások legna
gyobb erénye az értelmezés szabadsága iránti
nyitottság, legyen szó - a teljesség igénye
nélkül - a megszokottnál ellentmondáso
sabb Petőfi-személyiségrajzról,a magyar mű
veltség a nemzettudat alaprétegéhez tartozó
Arany-művek mítopoétikai elemzéséről,

avagy Radnóti Nem tudhatom...című versének
a keresztény eszmeiség felől is tükröződő je
lentéstartalmairól. Ugyanakkor a magyar is
koladrámáról és iskolai színjátszásról szóló
tanulmányok is sajátos hangsúlyeltolódást
mutatnak: a dokumentumok feltárása és
megjelentetése befejeződött, s a szerzők a
színjátékelmélet, a színház-, sajtó- és mentali
tástörténet friss szempontjait és fogalmait
használva bizonyítják a pozitivista tárgysze
rűség továbbvitelének ezredvégi lehetőségeit.

A gyűjtemény figyelmes áttanulmányozá
sával az olvasó előtt egymás kutatási eredmé
nyeit figyelemmel kisérő, önmagára igényes
és a különböző, olykor meglepőenmerész 01
vasatokra fogékony szellemi-oktatói műhely

képe is kirajzolódik.
A külső megjelenésében is vonzó, köny

vesbolti forgalomban hozzáférhető kötet Cs.
Varga István és Vilcsek Béla szerkesztők
munkáját dícséri.

KOSZTOIÁNCZY TIBOR

BÁNYAI JÁNOS: TALÁN ÍGY

Ha címet kellene választani az alábbi kis is
mertetőhöz, ezt írnám fölé: Valami más. Ezzel
a mondatértékű két szóval fejeződik be Bá
nyai János írása Balassa Péter Halálnapló című

könyvéről, amely nem regény, nem filozófia,
hanem - valami más. Mondjuk, a kettő sze
renesés keveréke. Mint Bányai írásai, ame
lyek nem hagyományos kritikák és nem ha
gyományos tanulmányok. Illetve ezek is,
azok is. Bizonyságai annak, ahogy egy értő,

nagyon képzett és nagyon szenzibilis olvasó
látja az irodalmat, a regényeket, novellás-,
verses- és tanulmányköteteket. A könyveket.
Olvasó és szakember, aki így éli át olvasmá
nyait. Talán így - vallja kötete címében ő ma
ga. S ebben a két szóban minden, ami lénye
ges, benne van: a kételkedés és a megszólalás
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igénye. A felelősség vállalása és helytállása
azért, amit mond, amiről tájékoztat, amivel
hozzásegíthet a művek megértéséhez, inter
pretációjához ~s az ítéletalkotáshoz. Ami a
kritika dolga. Ugy, ahogy Bányai János Rónay
Györgytől tanulta, attól a kritikustól, akinek
kritikusi "képessége és fogalmazása" azért je
lent követendő utat, mert a "talán" jegyében
formálódott, arra figyelmeztet, hogya kritika,
készüljön "bármilyen alapossággal és körül
tekintéssel, mindig csak a feltételezéshez jut
hat el." így sikerült(het) legteljesebb mérték
ben megérteni a művet, elérni, hogya "kriti
kában maga a rnű a szólaljon meg." Ha ez
sikerül, akkor a kritika teljesítette feladatát,
miközben felszámolta önmagát - mert min
dig a mű fontos és nem a krítíka, az író és
nem a kritikus! -, "értékkategóriái valóban
létkategóriákká mélyültek."

A kritikának ezt az örökös űzöttségét,

"vesszőfutását" - amiről a kötet zárótanul
mánya szól - mutatja be Bányai János hu
szonhárom példán. Olyan írásokban, ame
lyek egyrészt jelentős magyar irók-költők

(Márai Sándor, Vas István, Mándy Iván, Mé
szöly Miklós, Nádas Péter, Orbán Ottó, Bön
dör Pál) munkásságának egy-egy szeletéről,

illetve fontos, Szilágyi István, Kertész Imre,
Bodor Ádám, Grendel Lajos, Rába György,
Petri György, Tandori Dezső, Rakovszky Zsu
zsa, Balla Zsófia, Balassa Péter, Kántor Péter,
Cs. Gyimesi Éva, Beck András, Tillmann J.A.
nevével jegyzett könyvekről készültek. S ki
vétel nélkül egyéni hangnemet, hozzáállást,
szemléletet, kérdésfelvetést és fogalmazási
módot példáznak. Annak meggyőző bizo
nyítékai, hogy az irodalmat, irodalmunkat ta
lán így - is -;-lehet értelmezni, átélni. (Forum
Könyvkiadó, Ujvidék)

GEROLD LAsZLÓ

BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS:
LÉLEK ÉS TENGER

Halkszavú, a természettel és a szépséggel
bensőséges viszonyt kialakító, érzéseit egy
szerűen közlő lírikus volt Bárdosi Németh Já
nos. Alázatosan szolgálta az emberarcú iro
dalom ügyét, költészete saját vigasztalása is
volt. Hagyatékában két gépírásos kötete ma
radt kiadatlanul, az egyik önéletrajzi szonet
tek, a másik egyéb kiadatlan verseit tartal
mazta. A kettőből állított össze egyet Tüskés
Tibor, a dunántúli líra legjobb ismerője, nép-



szerűsítője. A posztumusz verseskönyv nem
gazdagítja új vonásokkal a költő arcképét, de
kusza világunkban jóleső érzéssel idézhetjük
vissza emberséges, tiszta érzésekben bővelke

dő világát. (Pannónia Könyvek)

STAHLERVIN

KENYERES ZOLTÁN:
IRODALOM, TÖRTÉNET, íRÁS

Ha idegen bolygóról érkezvén tájékozódni
akarnék a magyar társadalom, irodalom és az
ezek leírásával foglalkozó történettudomá
nyok iránt, ezt a könyvet tápláltatnám a me
móriámba. Az emlékezet, a múlt ismerete és
tudata ugyanis előfeltétele annak, hogy az
emberi tudat meghaladhassa a tárgyi világ
mindennapisága általi meghatározottságot.
Kevésbé heideggeriesen fogalmazva - az
emlékezet feltétele a szabadságnak. Csak az
az ember szabad, akinek tudomása van a rab
ságról, aki felismeri börtönének rácsait, emlé
kezik rájuk, mégha sokszor nemcsak valósá
gos korlátokról, hanem a tudományos megis
merés határairól van is szó.

Kenyeres Zoltán nemzeti és kulturális
koncepciók, ideológiák rácsa i között és mö
gött élő, fejlődő történelmünket és irodal
munkat világítja meg a tudat szabadságának
fénypászmájával. Azért helyes e metafora
használata, mert eközben nem törekszik a po
zitivista hagyományok extenzív teljességére,
nem összefüggő irodalom- és irodalomtörté
nettudomány-fejlődéssel szolgál, csupán a
valóság egy-egy szegmentumán - mintegy
modelleken - mutatja be az adott kor főbb

jellegzetességeit. Ily módon tükröződik a 19.
századi nemzeti klasszicizmus eszmeisége a
Horváth János műveiről, irodalmi gondolko
dásmódjáról szóló tanulmányban, így ad
szinte teljes képet Lukács György ellentmon
dásokkal terhes bölcseleti fejlődésének példá
ján a két világháború közötti baloldali eszme
áramlatok fejlődéséről majd továbbéléséről

1947 után, s így jelenik meg az akadémiai iro
dalomtörténet szervezése és kiadása körüli
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vitákban közelmúltunk ideológiák által de
terminált történelme.

E fölsorolás természetesen nem teljes, aho
gyan Kenyeres Zoltán szóban forgó műve

sem törekszik erre, ám a szellem fénysugará
ban megmutatják rejtett alakjukat az irodalmi
formák, láthatókká válnak a fő eszmei áram
latok, a magyar irodalom olyan alakjaira ve
tül fény, akik a tudományosság álcája mögé
rejtőzve irányították az irodalom és az iroda
lomtörténet fejlődését. A szerző, miközben
széles európai tudomány- és eszmetörténeti
folyamatokban gondolkodik, nem sajnálta a
fáradságot, hogy intézeti lektori jelentéseket
bújjon, kézzel írott jegyzőkönyveket nézzen
át, összeállítsa az akadémiai irodalomtörténet
jövőjével foglalkozó MSZMP Elméleti Mun
kaközösségének martonvásári ülésén résztve
vő tudósok névsorát stb. (Hasonló szellem
ben folytak Kenyeres Zoltán 80-as évek eleji
egyetemi előadásai is, ahol egyszerre lehetett
hallani a 20. századi magyar irodalom olyan
háttérbe szorított alakjairól, mint Szabó De
zső vagy Tormay Cecile, s a modern iroda
lomelméletek legújabb törekvéseíről.)

Szólnunk kell arról is, miként nyerik el
méltó helyüket e tanulmánykötetben a 20.
századi magyar irodalom perifériájára szorí
tott alkotói: az újholdasok, a független irodal
mi gondolkodásmód sokáig magányos don
quijotéi - mint Rába György vagy Rónay
György -, valamint a nekik megjelenési teret
biztosító fórumok, többek között a Vigilia is.

Amennyiben a reflektálást mint az irodal
mi emlékezet megnyilvánulását tekintjük az
irodalomtudomány fő feladatának, úgy el
mondhatiuk, hogy az irodalom tudományos
reflexiójának nem kevésbé tudományos ref
lektálásával állunk szemben e kötetben,
amelynek hozadéka nemcsak az, miként lát
tatta az irodalomtörténetírás az irodalmat,
hanem korunk Husserl és Heidegger óta
egyik legfontosabb problémájára, a tudo
mány módszertani kérdésére is megkísérel
gyakorlati választ adni. (Anonymus, 1995)

KISS SZEMAN RÓBERT


