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Az Argumentum igazgatója, Láng József jóvol
tából a kiadó új kiadványait megismerve szinte
az egész magyar irodalmat végigkalandozhat
juk. Ritka gyönyörűség az indulatoktól habzó
közéletbőlnyugalmasabb tájakra utazni Csoko
nai Vitéz Mihálytól napjainkig.

Kezdjük Demeter Júlia és Pintér Márta Zsu
zsanna Jöszte poétának című, szenzációs kiadvá
nyával. egy eddig ismeretlen Csokonai vers
gyűjtemény feldolgozásával és hozzáférhető

tételével. A kézirat Szatmárnémetibőlbukkant
elő, belőle ismeretlen költemények fogalmazvá
nyai láttak napvilágot. ismertek rekonstrukciója
és kiegészítése vált lehetövé, s még egyértel
műbbé vált a poéta versíró gyakorlata és mód
szere. A kritikai kiadás igényével készült publi
káció a Csokonai-kutatáshoz új adalékokkal
szolgál, példás alapossága közreadóit dicséri.

Tasnádi Attila Akit a sorsok kultúrába löktek
címmel Bölöni Györgyről, a kritikustól jelen
tett meg vékonyka kötetet az Irodalomtörténe
ti füzetekben. Bölöni elsősorban az Ady-iro
dalomban fontos szereplő, a költő életének
hűséges kísérője, Az igazi Ady címmel monográ
fiát is írt főldíjéről. noha az "igazi" jelzőt talán
lehet vitatni. Az ismertető "korszakosnak" mi
nősiti irodalmi és művészetkritikai tevékenységét,
s a képzőművészeti tárgyú bírálatai és portréi va
lóban segítették a modern festészet térnyerését,
s néhány fontos elméleti megfigyelése nem ve
szített időszerűségéből. Pályájának mélypontja
1945 utánra tehető. Hűségesen szolgálta a kom
munista irodalompolitikát. majd az októberi
forradalom után indított Elet és Irodalom fő

szerkesztőjeként haláláig a Kádár-rendszer el
képzeléseit igyekezett kritikai mércévé tenni. A
szerző hűségesen számol be Bölöni pályájának
fordulatairól. melyek okai nemcsak ízlésében.
hanem a kor történelmében is rejlettek.

Kelemen Zoltán: Történelmi emlékezet és miti
kus történet Krúdy Gyula műveiben című munkája
ugyancsak az Irodalomtörténeti füzetek újdon
sága. Ismeretes, hogya Szegeden Fried István
irányításával működő irodalomtudományi mű
helyben számtalan olyan publikáció született,
amely a Monarchia irodalmával foglalkozott.
Az itteni közlésekbőllettnyilvánvalóvá, hogya
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Monarchia felbomlása után is témája és fontos
eleme maradt az irodalomnak Krúdy Gyulától
Kosztolányin és Márain át Esterházy Péterig.
Krúdy életművének az a sajátossága, hogy a
széthullt Monarchia szellemét egyszerre idézte
nosztalgiával és kritikával, s a Habsburg-család
mítoszával szemben egy saját, a Márai-tisztele
ten alapuló, magyar hagyományban gyökerező

mítoszt teremtett, amely máig is átjárja a kon
zervatívnak nevezett világ- és életszemléletet.

Csibra Zsuzsanna Tenyérnyi selymen végtelen
tér címmel kínai költők magyar fordításait dol
gozta föl az Irodalomtörténeti füzetekben. A
kínai bölcsészet és bölcselet felfedezése és
meghonosítása a múlt század nagy íróinak kö
szönhető. A különbség elsősorban az, hogy
Kosztolányi, Illyés Gyula és Faludy György
számára érdekességet jelentett a közvetítő nyel
vekből megismert és tolmácsolt kínai költe
mény, Szabó Lőrinc és Weöres Sándor viszont a
kínai bölcseletből is megtermékenyült a versek
fordítása során. A nyelv ismeretében való elmé
lyülés hiánya sokszor tetten érhető, akultúrák
találkozásának pillanatai azonban igen tanulsá
gosak. Pozitívumok és negatívumok bemutatá
sa révén a fordítás- és mentalitástörténet érde
kes fejezetét tárja elénk e mű.

101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Az ELTE
egyik legnépszerűbbnyelvésztanárát köszöntik
pályatársai. A magam részéről is szívesen csat
lakoztam volna a 65 éves tudóst kőszöntőkhőz,

tisztelem és szeretem az ünnepeltet, s bár aligha
tudtam volna komolyismeretekről árulkodó
nyelvészeti tárgyú tanulmánnyal köszönteni,
bizonyára megérezte volna, hogy nemcsak a ta
nítványai szeretik, hanem az irók és irodalom
történészek is.

Végül egy igazán "súlyos" kötet: Határ Győ

ző elbeszélései. Egyelőre csak farkasszemet né
zünk, az összegyűjtött novellák végigolvasása
ugyanis emberpróbáló feladatnak ígérkezik, bár
az író hatalmas életművében - gondoljunk
csak a Golghelóghi rémrettentő képekkel gonosz ka
landokkal teljes csudaságos históriájára - ez nem
ritkaság. Az érdeklődő olvasó ízlése és ideje
szerint merülhet el egy kűlőnős, iróniával át
szőtt izgalmas világban, amelynek egy-egy sze
lete bizonyára a felfedezés érzésével tölti el.
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