
bel-díjjal tüntették ki. Persze nem lehet kellően

dicsérni a véletlent, amely hasonlóképpen aktu
alizálta az MTA Irodalomtudományi Intézeté
nek és az újvidéki Magyar Tanszéknek a díj
előtt egy évvel meghirdetett s alig néhány héttel
a díj után tartott Kertész-konferenciáját is. (A
tanácskozás anyagát a Hungarológiai Közlemé
nyek 2002/2-es száma közlil)

Díjnak és monográfiának tehát csupán annyi
köze van egymáshoz, hogy mindkettő Kertész
Imrével kapcsolatos. Szirák is csak könyve első

mondatában, afféle evidenciaként említi a leg
rangosabb irodalmi kitüntetést, s már a követ
kező mondattól kezdve a legjelentősebbnek ítélt
Kertész-művel, a Sorstalansággal foglalkozik, és
teszi ezt a monográfia egyharmadát kitevő, A
megérthetetlen megőrzése című fejezetben.

Kiindulópontként Szirák a regény recepció
történetét választja, lévén hogya Sorstalanságot
(1975) szinte tíz éven át visszhangtalanság
övezte, s majd csak - amikor Spiró György
esszéje felfedezi - a nyolcvanas évek közepén
fordul felé az irodalmi figyelem, amely (Szirák
válogatott szakirodalmi jegyzéke is tanúsítja) a
kilencvenes évektől (nyilván nem függetlenül a
Sorstalansággal trilógiát alkotó A kudarc és a
Kaddis a meg nem született gyermekért című regé
nyek megjelenésétől is) már kifejezetten érdek
lődik/foglalkozika Kertész-jelenséggel. Szirák
a regény körül kialakult kezdeti csendet a téma
tabuizáltságával és a mű korát megelőző jelle
gévei magyarázza. A kettő közül ő természete
sen az utóbbival foglalkozik, s az alapvető okot
a mű "nyelv és valóság szernléleti" másságában
látja. Abban, ami nemcsak kitüntetett sajátsága
Kertész Imre immár világhírű regényének, ha
nem ami lényegében megkülönbözteti a holo
kausztról/Auschwitzről írott művek mindegyi
kétől, köztük olyan jelentős alkotástól is, mint
Jorge Semprun A nagy utazása. Kertész ugyanis
nem az ideológia oldaláról közelít a témához,
ami általában a 60-as/70-es évek magyar regé
nyeire vagy a témában rokon művekre volt jel
lemző.

Kertész érdeme, hogy sikerült olyan nyelvi
gépezetet teremtenie, amely lehetővé tette a
műfaj átértelmezését, s ezzel összefüggésben al
kalmas arról a "felfoghatatlan és áttekinthetet
len valóságról" hitelesen szólni, amelyről "egye
düi az esztétikai képzelet segítségével alkotha
tunk valóságos elképzelést". Ezért látja Szirák a
Sorstalanság című "holokauszt-regény" megérté
sének legadekvátabb lehetőségéta mű nyelvi vi
lágának, "narratív-diskurzív" alakításmódjának
elemzésében. A nyelvben mutatkozik meg a
Kertész-regényen végighúzódó alapprobléma:
az identitáskeresés kérdése, amely a Sorstalanság
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írója esetében nem korlátozódik csupán Ausch
witzra, hanem a létezés teljességére. Ezzel ma
gyarázható, hogy Kertész mind a mai napig ide
gennek érzi magát. (Akik ezt nem értik, azok 
igazságtalanul - magyarságellenességgel, sőt

-gyűlölettel vádolták/ják a szerzőt, s otrombán
nem esztétikai, hanem nemzeti síkon próbálták
kétségbe vonni Kertész Nobel-díját.)

Szirák Péter monográfiájának nagy érdeme a
szakszerűség mellett (hivatkozásai mindig
funkcionálisak s nem divatot hajszolóan önrnu
togatóak), hogy őt a megértés szándéka vezérli,
nemcsak az immár emblematikus Sorstalanság
értelmezésében, hanem a folytatásnak tekinthe
tő másik két regény vizsgálatakor is, amelyek
hasonlóképpen "az identitás újragondolásának
kérdéskörét" tekintik az emberi létezés alapkér
désének. mint Kertész naplója, esszéi vagy kon
ferenciaszövegei. Ezeket a nem kifejezetten
szépprózai jellegű munkákat azonban Szirák
kevésbé tartja jelentős/értékes szövegeknek,
mint a regényeket, amivel nem tudok egyetérte
ni, mert megítélésem szerint mind a vallomás
ként olvasható Valaki más, mind pedig A szám
űzött nyelv esszéi nemcsak szervesen kapcsolód
nak az író szépprózájához, hanem az adott mü
fajon belül példamutató szövegek, s nem való
színű, hogy felszínességgel vagy túlzott publi
cisztikussággal illethetők. (Kalligram, Pozsony,
2003)

GEROLD LÁSZLÓ

KALANDOZÁSOK A
VILÁGIRODALOM ÚTVESZTŐIBEN

Kissé módosítva Fried István most megjelent
két könyve (Írók, müuek, irányok; A közép-európai
szöveguniverzum) egyikének sokat sejtető al
cím ét, annak némiképp megváltoztatott fogal
mazásával jellemezném e kitűnő, iskolaterem
tő irodalomtudós legfontosabb törekvéseit.
Márai-kutatásai és szövegközlései alapvetőek,

s mintha a kitűnő író sokat emlegetett európai
sága ihlette volna meg a vele foglalkozót: Fried
István az összehasonlító (és felfedező) iroda
lomtudományi kutatás egyik legjelentősebb

képviselőjévé nőtt. Nemcsak a közép-európai
és a magyar irodalmi törekvések rokonságait
kutatja, hanem a különféle művészeti ágak
összefüggéseit is. Ez a témakör természetesen
különleges fölkészültséget és tudást igényel:
feltételezi, hogya kutató nemcsak szakmájá
ban otthonos, hanem a zenében és a képzőmű

vészetben is. Bizonyítéka ilyen irányú tudásá
nak és érzékenységének például a Turgenyev és
a zenecímű tanulmánya, míg Franz Kafka regé-



nyeinek értelmezése során a pszichoanalízis
ben való nem mindennapi jártasságát méltá
nyolhatjuk. S ami különösképpen izgalmassá
és tanulságossá teszi fejtegetéseit: az analó
gia-teremtő készsége, ehhez pedig ismeretek
olyan bőségére van szükség, amely kevesek
nek adatik meg. A másik megkapó sajátossága
a jelenségek értelmezésének időszerűsítése. A
konzulok kora című tanulmányában Ivo Andrié
művének elemzéséből kilépve egyszerre a sza
badság adta lehetőségekkel és korlátaival
szembesülünk. S ez a probléma - mint a bal
káni háború is igazolta - fölveti annak szük
ségességét, hogy Dél- és Közép-Európában
"más közös nevezőre van szükség", mint az
eddigi volt. Napóleon korából a jelenbe léptet
az elemző, s olvasója döntésére bízza, milyen
lehet ez a közös nevező a valóságban, s egyál
talán van-e annak esélye, hogy a különbözö te
óriák egyensúlyából emberi léptékű szabadság
szülessék. (Bizonyos vonatkozásban kiegészí
tője ennek a tanulmánynak egy másik, a nyi
tott kérdéseket még hangsúlyosabban felvető

Balkanisztikai kétségek. Miközben Európa felé
haladunk, szemünk előtt kellene tartanunk,
hogy ne egymást késelő kocsmai szolgák le
gyünk, eképpen jellemezte ugyanis Faludy
György a dunai népeket. Fried István újra meg
újra a kölcsönös nyitás és az egymásra való
fokozott figyelem jegyében annak is példáját
adja, hogyan valósítható meg mindez a művé
szet világában az összehasonlító elemzések
útján.)

Az egyik legérdekesebb tanulmány George
Orwell államregényét, az 1984-et tárgyalja.
Megjelenése idején úgy olvastuk nehezen meg
kaparintható példányát, mint a diktatórikusari
felépített államrend szatíráját, s mert szelíd
diktatúrában éltünk, saját világunk leírására
véltünk ismerni. Ujra olvasva valóban hátbor
zongatónak érezzük, ahogy az író egy új nyelv
megteremtésének első lépéseit ábrázolja. (Ezt a
folyamatot joggal állítja elemzése középpontjá
ba Fried István.) Olyan szavakat száműznek a
nyelvből, mint a becsület, törvényesség, er
kölcs, internacionalizmus, demokrácia, tudo
mány, vallás ... Eltűnődhetűnk, nem egy fordí
tott folyamat játszódik-e szemünk láttára. Nem
halljuk-e túl sokszor, ám eltérő jelentésekben e
szavakat? Mit szóljunk, amikor azt tudatosítják
bennünk, hogya tettek egyetlen mércéje a jog,
erkölcsi tartalmuk másodlagos? El kell-e fo
gadnunk, hogy a becsületet egyéni és pártmeg
fontolások keresztezik? Folytathatnánk e kér
déseket, amelyeket Fried István nem közvetle
nűl vet föl, de indukálja őket. S ez éppen
egyik legnagyobb erőssége. Gondolkodni ta-
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nít, arra serkent, hogy következtetésekre jus
sunk, s hogy megkeressük a felvetődő kérdé
sekre adható személyes, felelősségtudattólát
hatott választásainkat. A tudomány itt lép át
az életbe, s lesz annak formálója. Ennél többet
pedig aligha adhat egy tudós. (Tiszatáj Ala
pítvány, Szeged, 2002; Lucidus Kiadó, Budapest,
2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZOBRÁSZOK A GÖDÖLLŐI
MŰVÉSZTELEPEN

Március 21-én a fenti címmel nyílt kiállítás a
Gödöllői Városi Múzeumban, s csaknem egy
évig, jövő február 28-ig látogatható.

Ismerve az elmúlt század elején alapított
művésztelep tőrténetét. azt kell mondanunk,
hogy a szobrászat nem volt igazán "gödöllői"

műfaj. Igaz - mint ahogyan ezt ez a mostani
kiállítás is mutatja -, az alapítók egyike, a más
műfajú munkáiról sokkal inkább ismert Körös
fői-KriseschAladár is szívesen kirándult erre a
területre. Érzékeny mintázású, karakteres port
réi beszédesen illusztrálják azt az általános mű
vészi kultúrát, amelyet egykor Gödöllő jelen
tett. A kifejezetten "gödöllői" szobrászi tevé
kenységre azonban minden bizonnyal jellem
zőbbek lehettek azok a kerámia munkák, ame
lyek egykor elsősorban Sidló Ferenc műtermé

ből kerültek ki. Ezeket sajnos alig ismerjük, a
mostani kiállításon is csak egyetlen kisméretű

majolikalapot láthatunk, amelyet egy magán
gyűjtemény őrzött meg. A grafikus Mihály Re
zső szintén foglalkozott keramiával. az ő ismert
fajansz-kompozíciöit a pécsi Zsolnay gyárban
kivitelezték. jelenlegi tudásunk szerint Sidló
mellett Moiret Odön volt a művésztelep alkotói
közül szintén kimondottan szobrász. Kettejük
közül Sidló Ferenc munkássága kapcsolódott a
művésztelephez közvetlenebbül.

Sidló Ferenc pályájának az első szakasza
hosszú éveken át helyileg is elválaszthatatlan
volt Gödöllőtől. Ott élt éveken át, és egyik igen
tevékeny résztvevője volt a telep sokszínű mű

ködésének; a kerámiázás mellett alkotó módon
kötődötta szövőműhely munkájához, szobrász
ként pedig a kezdetektől elsőszámú munkatár
sa volt a kőrhöz tartozó építészeknek. elsősor

ban Megyaszay Istvánnak. Eltekintve néhány
korai, a szecesszió sejtelmes életérzését közvetí
tő stilizált művétől - mi~t a kiállításon szerep
lő jellegzetes torzója, az Ebredés -, Sidló plasz
tikai munkásságával is Gödöllőnek az inkább
merkantil jellegű gondolatvilágához kapcsoló
dott. A "merkantil" szót itt nem valamiféle pe-


