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Ha tisztán használjuk a fogalmat, a liberalizmusban, szabadelvű

ségben. Az Eötvös Collegiumnak ez volt a jelszava . Utólag Keresz
tury Dezső, utolsó legitim igazgatója, így fogalmazta meg: "Szaba
don szárnyal a szellem." Nem volt semmiféle előítélet, ezzel szem
ben az ember állandó harc közepette tudta kialakítani a maga kon
cepcióját. Azt tudni kell, hogy magát az Intézetet 1955 decemberé
ben hozták létre egy kormányhatározattaI, s gyakorlatilag 1956. ja
nuártól működött. A rendszeres működést azonban a forradalmi
események módosították, s majd 1957-ben kezdhette újra a műkö

dését az Intézet. Tehát én fél évvel e második indulás után, '57 ok
tóberében kerültem az Intézetbe. Az ötvenes évektől kezdve a
párt- és akadémiai testületek, hogy úgy mondjam, voluntarista
koncepció alapján tervezték az Intézetet, s ez alakult át fokoza to
san egy önelvű kutatóintézeti rendszerré. Ez persze összefüggés
ben volt az '53 és '56 közö tti átmeneti id öszakka l. és ha vala ki ta
nulmányozni akarja a kapcsolódó dokumentumokat, most már
módja van rá, hiszen ezek, legalábbis az intézeti Archívumban,
rendelkezésre állnak. Ezekből kiolvasható, hogy ez a bizonyos sza
badelvűség, tehát a kutatás szabadsága, főleg a szemléletet illető

en azt jelentette, hogy az Intézet munkatársi gárdáját nagy szám
ban kitevő volt Eötvös Collegisták úgy akarták, hogy ez a szabad
kutatási szellem maradjon meg, és legföljebb az elvégzendő mu n
kák szé tosztá sánál vegyük figyelembe a közös teherviselést. Eluta
sították tehát a dogmákat, s a szocreál követelményét, keresték az
önelvű értékeket és szempontokat, s harmóniára törekedtek az in
tézményes feladatok és a kutatói személyiségek közö tt. De ezért a
koncepcióért az Intézet k űlönbö z ő szemléletű vezetőinek, sőt párt
titkárainak is mindig meg kellett küzdeniük részben a hiva talos
tudománypolitikával és kultúrpolitikával, részben pedig azokkal
az egyetemi érdekekkel, am elyek kezdettől fogva az intézetek és
az egyetemek összevonását akarták elérni.

A hivatalos kultúrpolitika hamar észrevette, hogy az Intézet
nem azt akarja elvégezni, amiért létrehozták, hanem hétköznapi
nyelven megfogalmazva, megy a maga feje után. Ezt például az
első nagy vállalkozássorozat története is bizonyította. Az
'50-'60-as évek fordulóján az Intézet vezetőségét maga elé ren
delte egy magas szintű testület. Hogy melyik volt az, azt nem
tudom, még a dokumentumokból sem tudtam kideríteni. Min-
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denesetre, amikor visszaérkeztek erről az ülésről az Intézet veze
tői, akkor Sőtér István igazgató azonnal összehívta a plenáris
ülést, és ismertette, hogy három úgynevezett kollektív feladat
teljesítését várja el a tudománypolitika és kultúrpolitika az Inté
zettől. Egy: meg kell csinálnia végre a szintézist, az irodalomtör
téneti kézikönyvet, amit '50 óta terveztek. Kettő: létre kell hoz
nia az elméleti osztályt, és három: meg kell indítani a Kritika
című folyóiratot. Ha belegondolunk, mind a három mögött
egy-egy voluntarista követelmény húzódott meg. A később Spe
nótnak nevezett irodalomtörténeti szintézist azért sürgették, mert
úgy gondolták, hogy egy ilyen állami intézmény, mint a mienk,
meg fogja írni a hivatalos irodalomtörténetet. Ugyancsak ezt
várták az elméleti osztálytól, elméleti szinten. Tehát úgy vélték,
azért kell létrehozni az elméleti osztályt, hogy az akkor már
kezdődő elméleti vitákban a hivatalos álláspontot fogalmazza
meg. A Kritikának pedig ugyanezt a hivatalos véleménynyilvá
nítást kellett volna elvégeznie az élő irodalom közegében, a
napi kritikában. Az Intézet emberanyagától és szellemiségétől

függött az, hogy ebből a három voluntarista követelményből vé
gül mi lett. Azt kell mondanom, hogy az Intézet irodalomtörté
neti, történelmi elismerést érdemel azért, hogya három közül
kettőt éppen fordítva valósított meg. Tehát nem a voluntarista,
úgynevezett állami igények megfogalmazója lett, hanem az el
méleti területen a szükséges poétikai forradalom megindítására
használta fel az elméleti osztály megszervezését, a Kritikában
pedig a szabad kritikai véleménynyilvánítás fórumát teremtette
meg, úgyannyira, hogya Kritikát azután meg is szüntették, el
vették az Intézettől, és átadták Pándi Pálnak, aki aztán más szel
lemben és formátumban folytatta a munkáját. Egyedül az iroda
lomtörténeti szintézisben, az úgynevezett hatkötetes Spenótban
tudták elérni, hogy az állami, kultúrpolitikai beavatkozást érvé
nyesítsék, de ott is csak bizonyos kötetekben. Az első két kötet,
a Klaniczay által szerkesztett régi magyar szintézis és a 19. szá
zaddal foglalkozó, amelyet Sőtér szerkesztett, ma is használható,
még akkor is, ha az azóta eltelt több évtized újabb kérdésekkel
szembesítette őket. A harmadik kötet, amelynek Pándi volt a
szerkesztője, az ő művelődéstörténeti és irodalomtörténeti kon
cepcióját érvényesítette. S végképp állandó küzdelem függvénye
volt a 20. századi két kötet. Minél inkább közelítettünk az akkori
mához, annál inkább érintett ez a két kötet érzékeny politikai té
mákat, és a szerkesztő, Szabolcsi Miklós, annál inkább kénysze
rült kompromisszumokra, amelyek nem egy fejezetírót is külső

és belső konfliktusok elé állítottak. Azt kell mondanom, hogy
ma az 5-6. kötetben mindig meg kell nézni a fejezetek tárgyait
és szerzőit. Vannak tehát olyan fejezetek, amelyek az értelmezés
történet szempontjából ma is érvényesek, ideológiailag nem ter
heltek.
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Az akadémiai hat köte
tes magyar irodalom
történet (a "Spenót")
5-6. kötetében szerző

ként, a 6.-ban pedig a
szerkesztő munkaidrsa

ként is kiizreműkiidiiii.

Emellett több fejezet
szerzője az 1945 utáni
magyar irodalom törté
netét áttekintő össze
foglalásban is (A ma
gyar irodalom törté
nete 1945-1975). Az
Irodalomtudományi In
tézetben ismét elkez
dődtek egy új magyar
irodalomtörténeti szinié
zis megírásának a mun
kdlatai. Ma, amikor a
magyar irodalomtudo
mányban is az irányza
tok sokszínűsége figyel
hető meg, milyen esé
lyét és milyen nehézsé
geit látja egy új iroda
lomtörténeti kézikönyv
megalkotásának?

Készül az Irodalomtudományi Intézetben egy új szintézis, az utó
dom, Szörényi László igazgató úr főszerkeszti, és már a negye
dik-ötödik tudományos ülést szentelik az előkészítő munkálatok
nak. Tisztázni akarják az elveket, az irodalomtörténeti felfogást,
mert van olyan irányzat a világban, amely tagadja az irodalomtör
ténetet mint létező műfajt. Az Intézet tehát már elkezdte a mun
kát, s engem is felkért, hogy vegyek részt benne. Az üléseken. néha
meghallgatom a véleményeket, de már nyolcvan éves koromban
nem akarok egy újabb kézikönyv munkálataiba bekapcsolódni,
miután több mint fél életem két szintézis létrehozásának munkála
taival telt el. Ez rendkívül sok egyéni áldozattal járt, nemcsak szá
momra, hanem minden résztvevő számára, hiszen ha az ember
akár a hatkötetes Spenótba, akár az utána következő ugyancsak
hatkötetes irodalomtörténetbe írt, mely az 1945 utáni magyar iro
dalmat mutatja be, olyan, mintha nem írta volna. Ezeket a fejezete
ket nem tekintik személyes szerzői produkciónak, nem veszik ész
re, s nem is mérlegelik őket. Ezért az új kollektív munkában már
nem óhajtok részt venni, de természetesen én is gondolkodom
azon, hogy milyen lenne most egy új szintézis. Bizonyos dolgokat
könnyű kizárni. Például könnyű kizárni az új gondolkodásból a vo
luntarizmust, ami rányomta a bélyegét a Spenót hatodik kötetére.

Ami az új koncepció megalkotásának a nehézségeit illeti: a
hatkötetes Spenót után akkor azt gondolta az ember, hogy elég,
ha pusztán megszüntetjük az irodalmon kívüli szempontok eről

tetett érvényesítését. Azóta kiderült, hogy az úgynevezett poéti
kai forradalom, amely az Intézet elméleti osztályából indult ki
- mondhatnánk - permanens. A strukturalizmus honosítása
után két-három évvel fiatalon meghalt barátom és kollégám,
Bonyhai Gábor jóvoltából bekerült a magyar gondolkodástörté
netbe a recepcióesztétikai, hermeneutikai koncepció is. Ez a há
rom gondolatkör, illetve iskola azt bizonyította, hogya belső di
alógus folytatódott a szocreál koncepció megszűntetéseután is, s
ez alakíthatja ki azt az elvet, amelyre mai, korszerű szintézist le
het építeni. Ebben a folyamatban újra iskolák alakultak, amelyek
ugyancsak küzdenek egymással. Az Intézet majd egyik vagy
másik irányzatot, vagy éppen ezek párbeszédét látja domináns
nak az új szintézis megalkotásában, választását nyilván megfele
lő érvekkel alá fogja támasztani, s ezekből születhetnek meg az
érvényes következtetések.

Föltétlenül olyan koncepciót tudnék támogatni, és a magam
munkájában ezt igyekszem érvényesíteni, amelyben a következő

értékek találkoznak és épülnek egymásra. Az egyik az önelvű

ség, tehát hogya tárgyalandó anyag olyan értelemben legyen
irodalom, amilyen értelemben az önelvű belső törvények diktál
ják és lehetővé teszik. Végig kell gondolni emellett a műfajok

alakulását, és az irodalmiság paradigmaváltozásait. A másik,
amit mindenképpen figyelembe vennék, hogy nemzetközi, tehát
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Kutatói tevékenysége
mellett huszonöt éven
át az ELTE BTK-n ta
nított címzetes egyete
mi tanárként, jelenleg
pedig a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Pro-

egyetemes fogalomrendszerre és periodizációra épüljön a kon
cepció. Régebben arra törekedtünk, hogya magyar irodalom
hátterében és összefüggésében jelenjen meg a világirodalmi fo
lyamat, jelenjenek meg a világirodalmi iskolák, még akkor is, ha
mi azokhoz képest elmaradottnak látszunk. Ma úgy vélem, hogy
ne csak a magyar és világirodalom alakulástörténete harmonizál
jon, hanem a magyar és az egyetemes fogalomválasztás is. Eró1te
tés nélkül elkülöníthetjük a modernség három szakaszát, amellyel
korszakunkat önelvűen lehet tagolni. Figyelembe vehetünk egy
premodern szakaszt, amely a Kiegyezés után fokozatosan alakul
ki Ady megjelenése előtt. Azután figyelembe vehetünk egy esz
téticista modernséget, amelyet mások klasszikus modernségnek
neveznek, és számolnunk kell egy késő-modern szakasszal,
amely folyamat lényegét az én-felfogás változásában, a nagy
narratívák összeomlásában és a kisebb narratívák előtérbe nyű

mulásában látom. A legnehezebb lenne természetesen a kortárs
irodalom periódusának irodalomtörténeti megnevezése, s erre
nem is vállalkoznék, de figyelnék az örökölt paradigmától való
távolodásra, és leírásokban jeleníteném meg az új útkereséseket.

Ami pedig az előbb említett irodalomelméleti iskolák újabb
fejleményét jelzi, az a Kulturwissenschaft. Én évtizedek óta tagja
vagyok a Helikon szerkesztőbizottságának,és sokszor kezdemé
nyeztem, hogy az amerikai dekonstrukció után mutassuk be az
újabb elméleti fejleményeket is. Kálmán C. György segítségével
így született meg a folyóirat Cultural Studies-száma, és most,
remélem, Kulcsár Szabó Ernő irányításával meg fogjuk komponálni
a német ág, a Kulturwissenschaft bemutatását is. Bizonyára ennek
a tisztázása dönti majd el, hogy mennyiben kell módosítanunk a
korábbi irodalomelméleti iskolák tanulságait. Én úgy hiszem,
hogy az irodalom bizonyos létformáiban még a strukturalizmust
is lehet használni, elsősorban a műelemzésre gondolok, más lét
formákban viszont azokat az iskolákat kell preferáini, amelyek
elsősorban a folyamatra teszik a hangsúlyt. És ebből már kö
vetkezik, hogy szerintem a szintézisnek egyszerre kell épülnie az
irodalom legfontosabb létezésformájára. a művekre és a műelem

zésekre, és ezeknek kombinációjával kell kialakítani a folyamatraj
zot, amely egész más megközelítést igényel, mint a strukturalista.
Ehhez lenne nagyon fontos a gondolkodástörténet felhozatala
egészen a Kulturwissenschaftig.

Amikor én indultam, 1947-ben még valóban nem vált külön a ku
tatás és az oktatás. Én azok közé tartozom, akiket még Horváth Já
nos tanított, és emlékszem rá, hogy Horváth János óráin az éppen
készülő legújabb irodalomtörténeti szintéziskötetének anyagával
ismerkedtünk meg. Ez A reformáció jegyében. Tehát azt láttuk, hogy
az oktatás és a kutatás párhuzamos művelését, ahogy ezt Horváth
János tette, egyéni műhelyekbenis meg lehet valósítani, de marad-
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fesszor Emeritusa. Ho
gyan, milyen filozófia
szerint alakította ki ku
tatói és oktatói tevé
kenységének viszonyát?

nak olyan feladatok, amelyekhez intézményesen megszervezett
főhivatású kutatóhelyek szükségesek. Az viszont, ami a főhivatá

sú kutatóhelyek teljes kibontakozását lehetővé tette, az Akadémia
koncepciójával függött össze, és az én felnőtt életem már abban a
korban telt el, amikor az Akadémia fokozatosan létrehozta a maga
kutatóintézet-hálózatát. Ez olyan vitát provokált ki - amint már
említettem - amely fölöslegesnek bizonyult. A vita lényege az
volt, hogyakutatóintézeteknek feltétlenül az egyetemek berkein
belül kell műkődnie. E mögött részben az húzódott, hogya hivata
los kulturális politikának és tudománypolitikának nem sikerült a
kutatóintézeteket voluntarista célok szolgálatába állítani, sőt, for
dítva történt, azokat a nehéz embereket, akiket politikai vagy tu
dománypolitikai okokból mellőzni akartak, nem engedték be az
egyetemek keretei közé, de eltűrték, hogy tovább dolgozhassanak
a kutatóintézetekben, ahol nem érintkeztek az ifjúsággal. Az Iro
dalomtudományi Intézet munkatársai azért is ragaszkodtak az
önállósághoz, mert tapasztalták, hogy például más a véleményük
az irodalmi értékekről,mint a nagyobb társadalmi tekintélyt és ha
talmat megszerző egyetemi tanszékeké. És az intézményes össze
vonás ezt a pluralizmust szüntette volna meg.

Ezért néhányan elhatároztuk, hogy mi párhuzamosan tanítani
fogunk az egyetemeken is, ingyen és bérmentve. Én '65 óta vál
laltam ezt a párhuzamos munkát, amit, megmondom őszintén,

élveztem is. Tehát azért vállaltam az oktatást a kutatás mellett,
mert szerettem tanítani, másrészt közvetlenül részt vehettem az
új tehetségek felfedezésében és elindításában. Ezért kaptam meg
először a címzetes egyetemi docensi címet, majd később a nyolc
vanas évek elején a címzetes egyetemi tanárit. 1997-ben letelt az
igazgatói megbízatásom, és egyben az akadémiai törvények sze
rint nyugdíjba kellett mennem. Akkor használtam ki azt a vélet
len szerencsét, hogya Katolikus Egyetem a Ménesi úton az Inté
zet mellett alakult, és az akkori dékán, Maróth Miklós megkért,
hogy tegyük lehetövé a könyvtárunk használatát a hallgatók
számára. Késöbb ebből természetesen együttműködés lett, amit
ünnepélyesen alá is írtunk a Szentkirályi utcában Maróth Mik
lóssal. A következő lépésként oktatókat is kért a Katolikus Egye
tem, tekintettel arra, hogy új egyetemként nem rendelkezett tel
jes saját tanári karral. Néhányan szívesen vállaltuk az oktatói
munkát, és az intézeti megbízatásom lejárta után nagyobb kere
tet kaphatott a saját életemben és programomban is a tanítás, és
élveztem, hogy ezt egy új egyetemen, kötetlenül és szabad kon
cepcionális alapon művelhettem. Külön szerenesém volt, hogy
az a tanszék, ahova én bekerültem, a Katolikus Egyetem Magyar
Irodalomtudományi Intézete, hasonló szellemű volt, mint ami
ben én éltem korábban az Irodalomtudományi Intézetben. Úgy
annyira, hogy például két kiválósága, a jelenlegi dékán, Nagy
László, vagy Hargittay tanár úr, a mi főnökünk, a "Klaniczay-
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istállónak" voltak a tagjai, tehát a Klaniczay körül szerveződött

REBAKUCS, reneszánsz-barokk kutatócsoport tagjai voltak, és
jóval a Katolikus Egyetem megszervezése előtt bekapesolódtak
az Intézet munkájába. Így a velük való együttműködés - leg
alábbis ami a szellemi alapot jelenti - semmiféle problémát
nem okozott egyikünk számára sem.

Intézetvezetőként nagy jelentőséget tulajdonítottam az elméle
ti osztályunkból kiinduló poétikai forradalomnak, és személy
szerint is arra törekedtem, hogy ennek tételeit és fogalmait elő

hívó gondolatokként használjam a műelemzésekben ugyanúgy,
mint a folyamatrajzokban. Követem tehát az elméleti iskolák bel
ső dialógusát és történetét, s alkalmazom is tanulságaikat, de
nem akarom olvashatatlanná tenni szövegeimet azáltal, hogy
olyan fogalmakkal zsúfolom tele őket, amelyek csak elméleti
összefüggéseikben érthetők. Számomra nem a fogalmi fogalma
zás a fontos, hanem a fogalmi gondolkodás. S számolok vele,
hogya fogalmi rendszerek teljesen csak önmagukban érvénye
sek, s a valóban kreatív, életszerű szépirodalom teljes egészében
rendszerbe foglalhatatlan. Mindezen kívül nem akarok megállni
a poétikai leírás nál. Szerintem a poétikai elemzésnek is mindig
el kell jutnia a műértelmezésig. Visszatekintve megállapíthatom,
hogy kívül maradtam az elméleti iskolák vitáin. Találkoztam
olyan kollégával, aki a strukturalizmus idején mint elszánt struk
turalista azt vallotta, hogy az irodalomtörténet-írás nem tudo
mány, hiszen a történelem nem is létezik. Ugyanő később egy
nagydoktori értekezést azon az alapon vetett el, hogy szerzője

még mindig strukturalista. Én ebben nem óhajtok részt venni,
nem is volt szükségem erre. Nyugodtan megengedhetem ma
gamnak, hogy - amint az elóbb mondtam -, hogy az iroda
lomnak azokban a műfajaiban és azokon a területein, ahol egyik
vagy a másik iskola működhet, továbbra is alkalmazom vala
mennyi iskola eredményét és módszertanát, más műfajokban és
más területeken viszont azokat az iskolákat és koncepciókat ve
szem tekintetbe, amelyek ismét az irodalom nagyobb egységeire
irányítják a figyelmet, és azoknak a nagyobb egységeknek a fo
galmi, elméleti átvilágítását teszik lehetővé. Azt vallom, hogy
nincs szükség kirekesztő vitára, s főleg hitvitára, hanem azt a di
alógust kell folytatnunk saját munkásságunkban is, amely ezek
között az iskolák között létrejött. Mert az igazság a tudomány
történetében sem a történeti folyamat egyik vagy másik pontján
helyezkedik el, hanem magával a folyamattal azonos. Ezt neve
zem én hermeneutikai gondolkodásnak, tehát igyekszem mind
az oktatásban, mind a kutatásban és a tanulmányaimban a dia
logikus szemléletet megőrizni.
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Bár nincs olyan jelen
tős szerző a modern
magyar irodalom törté
netében, akivel ne fog
lalkozott volna, az Ön
elsődleges kutatási te
rülete mégis a modern
magyar próza törté
nete, valamint Knffka
Margit és Juhász Fe
renc életművének mo
nografikus feldolgozá
sa is az Ön nevéhez
kapcsolódik. Milyensze
mélyesmotiváció vezé
relte a témaválasztás
ban? Kaffka Margit
iránt igen élénkérdek
lődést mutatabontako
zó hazaifeminista iro
dalomtudomány is,Ju
hász Ferenc személyét
és költészetét viszont
mintha az utóbbi két
évtizedben egyre na
gyobb csend venné kö
rül. Hogyan látja "vá
lasztottainak" helyét a
magyar irodalmi ká
nonban?

A személyes viszonyomat tekintve a legszemélyesebb tárgyválasz
tásom a Juhász Ferenc-életművolt. Az eddig elmondottakból is ki
derült, hogy Juhász Ferenc nekem nemzedéktársarn. ő 1928-ban
született, én pedig 1927-ben, és ez nem különbség. Ugyancsak közel
hozott bennünket, hogy mindketten szegény családból jöttünk, és
mindketten szellemi self-made manként próbáltuk megszerezni azt
a műveltséget, amivel érvényesen tudtunk gondolkodni a világról.
Az első olyan kötetéról, amely az ő fordulatát jelezte a Tékozló ország
mellett, én már az Új Hangban írhattam egy hosszabb kritikát, amo
lyan tanulmányfélét. És onnantól kezdve úgy éreztem, hogy ezt az
izgalmas kísérletet folytatnom kell, és minden Juhász-kötetrőlírtam
kisebb-nagyobb tanulmányigényű recenziót. Amikor aztán odaér
kezett az anyag, hogy nagyobb egységben el lehetett rendezni, ak
kor én erre is vállalkoztam, már a hetvenes években.

Ebből a párhuzamos kritikai és rendszerező irodalomtörténeti
kapcsolatból alakult ki az 1992-es rendszerező monográfiám Ju
hász Ferencről. A 10 évvel későbbi átdolgozásra pedig azért volt
szükség, mert szerencsénkre Juhász Ferenc tovább írta életművét,

és én, már ha akartam volna se hagyhattam abba követését, hiszen
izgatott, hogy ez az életmű hogy alakul az új társadalmi és törté
nelmi viszonyok között. Erre igyekeztem válaszolni a második bő

vített kiadásban, de máris jelzem, hogy most van a kezemben Ju
hász legújabb kötete, s amelynek tördelt levonatát megkaptam a
szerkesztőtől. Most éppen ezen dolgozom. Nem valószínű, hogy
harmadik kiadást fog megérni a monográfiám, de az is biztos,
hogy én továbbírom, úgy ahogy a költői anyag alakulása ezt rám
kényszeríti.

Nagyon érdekesen és ugyancsak anekdotikusan tudok vála
szolni a Kaffka Margit életművéhezfűződő kapcsolatomról is. Én,
amint említettem, az Eötvös Collégiumban a "szabadon szárnyaló
szellem" hatásán kívül még egy hatást átéltem, és ez az aszkéti
kus, maximalista munkának az erkölcse volt. A kollégiumi tagok
nak erkölcsi kötelességük volt egész nap a könyvtárban ülni és
dolgozni. Amikor jöttek a vizsgák, mindig a maximalizmusra
igyekezett törekedni az ember, tehát nemcsak azt a kötelező mini
mumot tanulta meg a tananyagból, amit mondjuk általában a diá
kok feltételeznek a vizsgákon, hanem a tárgyhoz tartozó teljes
anyagot. Persze vannak olyan nagy életművek, amelyeknek a
puszta elolvasása is képtelenség volt egy-egy szigorlat előtt. Ott
volt azonban Kaffka Margit, aki 38 éves korában meghalt a spa
nyol nátha áldozataként, és kiderült, hogy én az egész Kaffka-élet
művet a második szigorlat előtt el tudtam olvasni, és beleszeret
tem a Kaffka-életműbe. Már akkor tudtam, hogya Színek és évek a
magyar próza egyik remekműve, amely egyben világirodalmilag
is up-to-date volt. Ez a derék tanítónő,majd tanárnő belső szenve
délyből válaszolni akart minden kihívásra, ami a századelő ma
gyar modernségének alakulástörténetében az írókat foglalkoztatta.
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Az összes stílust és kísérletet végig lehetett vizsgálni a Kaffka
életműben, és én ezt kezdtem korán, úgyhogy már az első irodalom
történeti összefoglalásban, a téglaszínű irodalomtörténeti sorozatban,
ami az ötvenes években indult, én kaptam a nagy, háromíves beve
zető megírását Kaffka Margitról. Úgyhogy nemcsak a meglevő publi
kált anyagokat dolgoztam fel és szemléltem részben műelemző, rész
ben történészigénnyel, hanem közreműködtem a kiadatlan művek

feltárásában is. Például már az ötvenes évek végén kiadtam a legke
vésbé hozzáférhető írásainak korpuszát. Ez az esszék, kritikák, pub
licisztikák és az arcképek gyűjteménye, a Hullámzá élet (1959).

Mikor aztán az intézeti igazgatóság mellett koncentrálhattam
a nagyobb egyéni feladatokra is, elővettem az óriási felhalmozó
dott régi Kaffka-anyagot, és későbbi tudásommal újra megvilá
gítva igyekeztem monografikusan összefoglalni azt. S világos,
hogy ha valaki Kaffka Margittal kezd foglalkozni, akkor a szá
zadelőt is meg kell ismernie, ami közismerten a magyar mo
dernség kibontakozásának volt az ideje. S itt megint volt olyan
feladat, ami részben intézeti megbízásaim közé tartozott, majd
személyes ügyemmé vált. A Spenot ötödik kötetében ugyanis én
írtam a nagy bevezető fejezetet, amely magába foglalta az esz
metörténetet, a társművészetek történetét, a világirodalom-törté
netet és a műfajok alakulástörténetét. Ez egy terjedelmes fejezet,
amelynek névtelenségét nagyon sajnálom, mert senki nem tudja,
hogy én írtam, hacsak nem kezdi böngészni a monogramok fel
oldását. De ebből már kiderült, hogy engem szenvedélyesen
vonzott a magyar modernség alakulástörténete, és ennek több
vonatkozása volt. Az egyik magának a modernségnek a definíci
ója. Én a munkáimban és az oktatásban is igyekezem mindig
megfogalmazni, hogy a magyar modernséget, ha a puszta fogal
mi megnevezésen túl szeretnénk jutni, két törekvéssel kapcsol
hatjuk össze. Az egyik az irodalom autonómiájának, azaz önel
vűségének az érvényesítése, a másik a társadalmi fejlődésként

kialakult polgárságban az egyén, az individuum ábrázolásának
vállalása. A korábbi iskolák ugyanis mindenekelőtt az embert
mint társadalmi, illetve történelmi egyedet vették figyelembe, de
magának az embernek a biológiai, pszichológiai és ontológiai ér
telmezésével nem nagyon foglalkoztak. Én ennek a nyomában
igyekeztem folytatni a kutatásaimat. Ez elvezetett részben a kor
szak irodalomszemléletének, vagyis annak a vizsgálatához, hogy
mit gondoltak magukról a modern magyarok. Az összegyűjtött

tanulmányaim között ezért található hosszú tanulmány Babits,
Móricz, a Nyugat irodalomszemléletéről,és így tovább.

Majd elkezdtem foglalkozni a műfajok történetével, és tulaj
donképpen itt már kész kérdésekkel találkoztam egyetemi hall
gató koromban is, hiszen az irodalomtörténészek korábban felis
merték, hogya modern magyar irodalom megszületése ugyan
az irodalomtörténeti konvenció szerint a lírai műfajhoz, ponto-
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sabban Ady Új versekjének megjelenéséhez kapcsolódik, de ha
tüzetesebben vizsgáljuk az előtörténetet, akkor kiderül, hogy a
kisepikai műfajokban a modernizáció korábban lezajlott, mint a
költészetben. Tehát már A Hétben, illetve A Hét előtt is megje
lentek olyan írók, akik új paradigma szerint fejezték ki mondani
valóikat a novellákban. Ezek Peteleitől egészen Gozsduig, Chol
nokyig, illetve Csáth Gézáig sorolhatóak. Ezt igyekeztem egy
nagy műfajelméleti munkában összefoglalni, természetesen már
figyelembe véve a narrációelméleteket is, és a műfaj történetének
modern megvilágításait is. Erről szól A .mese" lélekvándorlása
című könyvem, s ezt akartam voltaképpen folytatni, úgy, hogy
legalább akisepika történetét végigkövetem a Nyugat hőskorá

ban, majd erre ráépítem a regénytörténetet is. Ennek tanulmá
nyokban megvannak az alapjai, és remélem, hogy a Jóisten még
ad időt arra, hogy ezt az összefoglalást is megírjam. De van még
közben egy kitérő, amit roppant izgalmasnak tartok, és ez pedig
a magyar korrajzregény.

Ennek a munkának a félidejénél tartok. Ugyanebből a korból,
tehát a magyar modernség kialakulásának idejéből való számos
olyan regény, amelyek mint szépirodalmi műalkotások nem kor
szakalkotók, ezért az első kiadáson ritkán jutottak túl. De rop
pant izgalmasak, mint a magyar élet modernizációjának egyidejű

tanúvallomásai. Ezeket nevezem én korrajzregényeknek, idegen
szóval Zeitromannak, és már a mű tervezett címében is jelezni
tudom a koncepciót. Ez az egész korrajzregény-történet Molnár
Ferenc Éhes városával kezdődik és '19-ben Szabó Dezső nagy
művével, az Elsodort faluval fejeződik be. Mindenki tudja, aki be
leolvasott, hogy mindkettő korrajzregény, tele van zsúfolva való
di, dokumentált vagy pedig fikcionált korrajzzal. Ez mutatja a
magyar modernizációnak először a boldog indulását, azután a
tragikus kettétörését, majd a visszazuhanását egy falumitológiá
ba. Tehát Az éhes várostól Az elsodort faluig című félig kész mono
gráfia húsz-huszonöt regény feldolgozását jelenti. Ez csakis úgy
lehetséges, ha külön műelemzésekbensorra veszem ezeket a re
gényeket és minősítem őket úgy, mint a korabeli társadalmi fo
lyamatokra reflektáló dokumentumokat, és úgy is, mint poétikai
alakzatokat, tehát arra is választ kapok, hogy miért nem jók
ezek a regények. Ha valamelyiknél azt látja az ember, hogy poé
tikailag nem találta meg a maga hiteles alakzatát, akkor előbb

utóbb kiderül arról a műről, hogy az eszmetörténeti folyamat
rajzban sem találjuk meg az érvényes válaszokat. Ezért azután
ilyen műelemzésekre épülnek ezek a vizsgálatok, és a műelem

zések előkészítik azt a keresztmetszetet, amely azután már elve
zet a 20. század valamennyi eszmei problémájáig.

Azt a szomorú tanulságot foglalják magukban ezek a művek,

illetve a róluk szóló tanulmányok, műelemzések, folyamatrajzok,
hogya magyar élet, a magyar társadalmi és szellemi fejlődés ma
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is ugyanazokkal a problémákkal kínlódik, amelyekkel már a szá
zadelő szembenézett. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy meg
írjam, nem is beszélve arról, hogy sok elfelejtett regényre irányít
hatom a figyelmet. Vannak olyan szövegek, amelyeket mindenki
emleget, de senki sem olvas, mivel alig lehet hozzáférni. Csak né
hány példát hadd mondjak, amit nekem sikerült már új kiadáshoz
segítenem. Ilyen Molnár Ferenc műve mellett Kóbor Tamás regé
nye. Ritkaság, hogy megjelenik egy Budapest-regény, amely már
címében is vállalja az urbánus témaválasztást. Vagy például ilye
nek abevallottan korrajzok, mint Ritoók Emmától A szellem kalan
dorai, vagy például a teljesen elfelejtett Vulkán Benedek Marcelltől,

amelyben egyszerre van jelen aThália-társaság története, a szabad
kőműves mozgalom, a Tisza-ellenes tanármozgalom és a Párizsba
járás kultusza. Ha ezt a munkát - mondjuk egy-másfél éven belül
- be tudom fejezni, akkor visszatérek ehhez a bizonyos említett
epika történethez, amelynek elemei rendelkezésemre állnak már kö
teteimben, csak meg kell találni a szintetikus közeget hozzájuk.

A kánon kérdésére visszatérve: az a benyomásom, Kaffka Mar
git jelen van az irodalomtörténeti kánonban, legalábbis annyira,
amennyire az irodalomtörténet alakjai. Mindegyikró1 lehetne el
mélkedni/ hogy nem kapja meg igazi rangját a mai figyelemben,
de mint irodalomtörténész, azt kell mondanom, hogy Kaffka
Margit jelen van. A feminista kérdésfelvetés pedig, valószínű, új
érdeklődőket fog előhívni a fiatalabb generációkból, akik nem
mindig fognak egyetérteni az én véleményemmel, már csak
azért sem, mert a kiindulópontjuk tudatosan és szándékosan fe
minista lesz. Éppen a múltkoriban hívták fel a figyelmemet egy
interneten megjelent szövegre, nevet nem akarok mondani, ez a
hölgy engem azzal vádol, hogy úgyannyira nem veszem figye
lembe a monográfiámban a feminista szempontot, hogy valósá
gos hímsoviniszta és macsó vagyok. Én nyolcvan éves öregem
berként akár elismeréssel is fogadhatnám ezt, ez azonban nincs
így. Én természetesen a femininizmusnak nemcsak a hagyomá
nyos szociológiai értelmezését fogadom el, hanem feltételezem
azt is, hogyafeminizmusnak van sajátos irodalomszemlélete,
vagy legalábbis az irodalomszemlélet alapkérdéseit színezi, ha
az író nő. Ezt elismerem. Azonban abban, hogya feminizmus
önálló irodalomelméleti rendszert tudna alkotni, kételkedem. Va
lóban kételkedem, de szerencsére ezt nekem a Kaffka-monográfi
ában nem kellett felvetnem, és abban téved a recenzens, hogy
Kaffkát állítja szembe velem, holott én Kaffka-levelekre, a férjé
vel folytatott levelezésre tudok támaszkodni, amikor azt mon
dom/ hogya feminista mozgalomból, és itt még csak társadalmi
mozgalomról van szó, Kaffka Margit egy idő múlva kiábrándult.
Idézem a monográfiámban Bauernak azt a feleségéhez intézett
levelét, mikor ő tartózkodik Pesten és Kaffka távol van Buda
pesttől. Azt írja, hogy megérkezett a feministák lapja és szoká-
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suk szerint a papírkosárba dobta. Ez azt jelenti, hogy ekkor már
Kaffka nem vonzódott a feminizmushoz. Ez a recenzens azt a
bizonyos előadását idézi velem szemben, amelyről Szabó Dezső

beszél az önéletrajzában. Először is itt Szabó Dezsőnek a szub
jektív megvilágítását felül kell bírálni, ő tudniillik nem jóindu
lattal beszél Kaffka Margitról, de most ez nem ide tartozik. A
lényeg azonban: azt, hogy Kaffka Margit ezen a feminista elő

adáson mit mondott, nem tudhatjuk, mert nem maradt fenn.
Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy ez nem a feminista
irodalomszemléletet előlegezte meg, hanem még a korabeli tár
sadalmi feminizmus kérdéseit vetette fel. Ezt is elismerem, én is
fontosnak tartom, hiszen azt hangsúlyozom, hogya Kaffka-élet
mű sajátsága három élményre épült. Egyfelől a dolgozó nők első

generációjának az élménykörére, másfelől a dzsentrikérdésre,
amellyel mint a dzsentriből kiszakadt szegény lánynak és értel
miséginek ugyancsak szembe kellett néznie, és harmadrészt,
mondjuk így, a Nyugat "irodalmi forradalmára". Ennek a há
romnak a kombinációja egyben három dimenzió is, és én ezt a
három dimenziót igyekszem úgy bemutatni, hogya dimenziók
egymást feltételezik. Érdeklődéssel fogom várni az újabb feldol
gozásokat, sőt, megvallom, hogy mint tanár, minden évben fel
ajánlom azoknak, akik érdeklődést mutatnak, a Kaffka-téma fel
dolgozását feminista nézőpontból. Ez az egyik.

A másik: Juhász Ferenc és a kánon. A rendszerváltozás utáni
átmeneti korszakot most elfelejtve, Juhász Ferenc az utóbbi idő

ben nagyelismerésekben részesült, minden nagy díjat megkapott,
ami Magyarországon létezik. Más kérdés, hogy a mai kritikák
tükrében alig jelenik meg. De itt összehasonlító munkát kellene
végezni, s megvizsgálni, hogy milyen a mai fogadtatása a többi
kortársnak, mit és mennyit írnak Juhász Ferenc egykori mesterei
ről vagy nemzedéktársairól, például Illyés Gyuláról, Vas Istvánról
és Nagy Lászlóról. Csak az összehasonlító vizsgálat dönthetné el,
hogy ma Juhász valóban feltűnőbben hiányzik-e a kánonból, mint
kortársai. S az összehasonlító vizsgálatnak bizonyára azt is figye
lembe kell vennie, hogy legújabb korszakunkban az egész iroda
lom örökölt szerepvállalása ugyancsak megváltozott. De megvál
tozott a kritikáé és az irodalomtörténeté is. Sem a közegek, sem
pedig az alkotóik nem mozdulatlanok. Mindnyájan történelmi fo
lyamat szereplői vagyunk, amit - mint sokszor ismételtem 
leghitelesebben párbeszédnek nevezhetünk. Engem egy-két évvel
ezelőtt felkért egy nagyvonalú kiadói szerkesztő, hogy nyolcvana
dik születésnapomra állítsak össze egy válogatást tanulmánya
imból. A szerkesztő időközben meghalt, tehát nem tudom, mi
lesz a kötet sorsa. Ezért legalább a címét most ide idézem: Pár
beszéd az idővel. Ebből következően úgy vélem, a most folytatott
beszélgetések viszont párbeszédek egy párbeszédről.
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