
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETEI

A cím
Tiszteletet parancsoló méretű három kötet. Fő

szerkesztője Szegedy-Maszák Mihály, hozzá csat
lakoztak Veres Andrással az élen [ankovits Lász
ló, Orlovszky Géza, Jeney Éva és Józan Ildikó ; a
hálózati változat szerkesztője Horváth Iván .
Munkatársainak száma hatalmas, sajnos azon
ban nem mindegyik felkért irodalomtörténész
készült el időre, ezek a fejezetek kimaradtak, ami
nem használ a folyamatok ábrázolásánál.

Első pillanatra meghökkenve vesszük tudo
másul a címadásban többes számú " történetei"
kifejezést, utóbb azonban azt mondhatjuk, teli
találat, hiszen kinek-kinek megvan ugyan a
képe a tört énetr ől. de ezek, lehet hogy hajszál
nyira, de mégis különböznek egymástól, s vé
gül történetekké válnak. (Szörényi Lászlótól tu
dom, hogya "történetei" fogalmát legelőször

Kazinczy használta egy Sallustius-fordítása cím
adásakor.) A cím egyébként arra is utal, hogy a
magyar nemzeti irodalmi hagyomány többféle
megközelítésben dolgozható föl, s ez lehetöv é te
szi megközelítésének. leírásának sokoldalúságát,
s megengedi, hogy a szerzők ne megkövesedett
előírásokhoz ragaszkodva portrékat rajzoljanak.
hanem saját történetüket tárják az olvasó elé.

E sokoldalúság abban is megnyilvánul, hogy
azokról az irodalommal rokon művészeti meg
nyilatkozásokról is szó esik, amelyek párhuza
mosak az írói törekvésekkel. Egym ást erősítő

törekvések ezek. Gyökerüket koruk megújuló
szellemiségében kereshetjük, s ha megjeleníté
sük természetesen különbözik is, újító szándé
kuk, motivációik közössé teszik őket. Ez néha
abban is megmutatkozik, hogy a művészeti

ágak köz ött az esszé vagy a kritika át járást te
remt, gondoljunk például Cs áth Géza remek ze
nei tárgyú esszéire vagy Bartók melletti hittev é
s ére, S van olyan eset is, amikor szinte eldönt
hetetlen, melyik művészeti ág képviselőjével

szembesülünk. Tóth Aladárt akár szépíróként is
olvashatjuk, oly magával ragadó, sz ép stílusban
írt zenéről és zeneműv észekr ől .

A módszer alkalmazkodik a cím sugallata
hoz. Egy-egy jellemző, fontos dátum köré épül
nek a fejezetek. Már-már esszéisztikus a címv á
lasztás, amely mintegy összefoglalja a fejezet
írójának nézetét az eseményről, a műről vagy
az íróról. Egyetlen példa : A szabadetu űs ég érték
őrző bírálata a főcím, majd következik az időpont

és a műalkotás leírása, mint a cím indokl ása:
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1875. Megjelenik Asbóth János Magyar Corservativ
Politika dma könyve. (A fejezet írója egyébként a
kötet főszerkesztője.)

Lehet esetleg vitatni, vajon a történet (akár
"történetei") nem jelent-e valamiféle folytonos
ságot. (Szerintem igen .) Némelyik ilyen metszet
ben feltárul az írói életmű, némelyikben azonban
nem, s olykor vitatkozni lehet azzal is, vajon a
választás a legjellemzőbb időpontra és az akkor
megjelent alkotásra esett-e. Az eljárás leginkább
az orvos cytológiai vizsgálatára emlékeztet, egy
bizonyos pontról nyert mintából következtetések
sora vonható le. így van itt is, kérdés, vajon a ki
választott helyről nyert folyadék meggyőző

elemzésre ad-e m ódot, s néha az a kétségünk is
felmerül, igazán hozzáértő-e az elemző.

A három kötet közül kettővel foglalkozn ék ki
csit részletesebben, azokkal, amelyek 1800-tól
1919-ig és 192D-től napjainkig vizsgálják irodal
munk történeteit. Oka elég egyszerű: a Gondolat
Kiadó jóvoltából megkaptam mindhárom kötetet.
az elsőt azonban valaki eltulajdonította. S mert e
tulajdonváltás az ELTE-n történt, feltételezem,
hogy a régebbi magyar irodalom történeteit be
mutató rész is sok értékes és új ismeretet tartal
maz, s ezek a hozzáértők számára is újdonságok.

Meglepetéseim
Nem a kötetekben olvashatók magas, olykor
igen magas sz ínvonal át méltatnám (kétségeimet
később sorolnám föl), hanem azokra a részletek
re irányítanám a figyelmet, amelyek a kor legjel
lemzőbb törekvéseit és változásait (vagy: változ
tatási t örekv éseit) világítják meg . Itt van például
Bécsy Agnes A szövegtől a szerzőig - költészet és
kritika című fejezete Kölcsey Ferenc Berzsenyi
Dániel versei ről írt lesújtó bírálatának elemzése,
amelyben nemcsak e hírhedt, Kazinczy szelle
mében és tetszésére szolgáló b ír álatr ól. hanem
annak előzményeiről(többek között egy hasonló
célzatú Csokonait bíráló ír ást ól) is alapos m élta
tást olvashatunk. Tanulságos e kritika szül etésé
nek egyik legérdekesebb okával szembesülünk:
a radikális stíluskritika hátterében a költői ideál
változása is felsejlik, s egyebek mellett ez a jelen
ség is belejátszott Berzsenyi költészetelméleti
vizsg álódásaiba. amelyek eredményeit összefog
laló munkája (Poétikai harmonistika, 1832) a kora 
beli.hazai esztétikai gondolkodás csúcspontja.

Ujdonságként olvastam Ritoók Zsigmond
Ókortudomány című Iejezet ét. melynek esemény
tört énete a pesti egyetemen 18S0-ben megnyílt
klasszika-filológia tans zék működéséhez kap-



csolódik. A latinnyelvűség és a klasszikus ókor
irodalmának és bölcseletének ismerete termé
szetesen szinte kezdeteitől jellemezte irodal
munkat, de a felvilágosodás az ókorban analó
giákat kereső szellemiségének visszahatásaként
a klasszika-filológia veszélybe került, s jelentős

áttörésnek minösült, hogy Pesten önálló tanszé
ket kapott, igaz, első professzora, Konrad Hal
der magyarul egyáltalán nem tudott, s az elnyo
mó Ausztria képviselőjét látták benne, így nem
csoda; hogy az első évben összesen egy, s ké
söbb is szerény számú hallgatója volt, bár sze
mélyében mégis a magyarországi klasszika-filo
lógia ösztönzőjét tisztelhetjük, s áthelyezése
után a tanszéki tevékenység mindinkább elma
radt az európai normáktól, s aki tehette, kül
földön végezte be tanulmányait. A színvonal
emeléséhez nemcsak sokoldalúan képzett tudós
(ilyen volt Schvarcz Gyula) jelenléte kellett, ha
nem elkötelezett tanáré még inkább. Ponori
Thewrewk Emil ezért volt a hazai klasszika-fi
lológif fontos szervezője. Kiemelkedő tanítvá
nya, Abel Jenő, a hazai humanista szövegek ku
tatója. Thewrewk tanítványa volt Pecz Vilmos
(az ókori lexikon szerkesztője) és a kitűnő fordí
tó, Csengery János, aki tolmácsolásaival ösztön
ző szerepet játszott a hazai műfordítás történe
tében. A következő évtizedekben kiváló tudó
sok (Marót Károly, Kerényi Károly, Némethy
Géza, Huszti József, Moravcsik Gyula, Trencsé
nyi-Waldapfel Imre, Szabó Arpád, Hahn István,
Borzsák István és mások) jóvoltából a hazai
klasszika-filológia európai rangúvá vált, s a tu
dós kutatók által feltárt alkotások kitűnő fordí
tások segítségével a magyar nyelvű irodalomba
is beépültek. (S ha már a fordításokat említjük,
nem hagyhatjuk említetlenül Kállay Géza
Arany János Hamlet-fordításának jelentőségéről

írt kitűnő fejezetét sem. Arannyal egyébként
sok nézőpontból kaphatunk képet, érezhető,

hogy valóban ő volt a század egyik legnagyobb
írója és meghatározó iránymutatója.)

Futtában említettem már Szegedy-Maszák
Mihály Asbóth Jánosról írt fejezetét (A szabadel
vűség érte1cőrző bírálata), amelye méltatlanul ke
veset emlegetett írá-gondolkodónak 1875-ben
megjelent Magyar Conservativ Politika című műve

kapcsán szolgáltat igazságot, némiképp átrajzol
va a század második feléről vallott képünket. A
főszerkesztő egyébként több igen értékes írásá
val emelte a kötetek színvonalát. Eddigi mun
kássága ismeretében nem meglepő Kemény
Zsigmond Zord idő című regényének megjelené
se örvén írt meggyőző, szép elemzése. Kitűnőek

a magyar zenetörténet meghatározó eseményei
ről szólók, 1888: Mahler kinevezése a budapesti
Operaház élére; 1911: Bartók pontot tett a Kéksza-
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kál/ú herceg vára végére, ez adott alkalmat, hogy
Szegedy-Maszák Ujítás az irodalomban és a zené
ben címmel meggyőző példáját adja az összeha
sonlító elemzésnek. Még alaposabb, szerteágazó,
olykor egészen újszerű megközelítéseinek ered
ményeit tartalmazza életmű-sorozatának - Szó,
kép, zene- jó néhány tanulmánya. Némi szomo
rúsággal nyugtázhatjuk, hogy ezek a zenei tanul
mányok olykor gazdagabb ismereteket kínálnak
jó néhány irodalmi tanulmányú fejezetnél.

Mikszáth Kálmán életművét több nézőpont

ból, meggyőzően tárgyalják a róla szóló részle
tek, de számomra izgalmasabbak az új irodalom
irányába mutató, azt tárgyaló elemzések. Uj
szempontú elemzést ad az Ady felé mutató tö
rekvésekről Eisemann György Vajda Jánosról írt
tanulmánya, s fontos következtetéseket találunk
Bednanics Gábor A magyar főváros lírai megközelí
tésmódjait tárgyaló írásában. A "város" nemcsak
költői téma lett, hanem bizonyos mértékű poéti
kai változást indukált. Ebben a közegben élt még
a hagyományosnak mondható tájleírás. Pósa La
jos, Gárdonyi Géza és Szabolcska Mihály versei
nek alapérzése az elvágyódás, az idilli falusi
életforma idealizálása. de a költők egy része fel
ismerte, hogya nagyvárosi életérzés megfogal
mazása nem történhet a romantika eszközeivel,
egyszerűbb kifejezésmódot kíván, ugyanakkor
feszültség forrása is, hisz a tömeg, a zaj éles el
lentétben áll a természet romlatlan vegetációjá
val. A város zaja elől a tölgyek alá menekülő,

"Kapcsos könyvébe" lírai remekléseket író
Arany János elvágyódása annyira szemben állt
kora fő törekvéseivel, hogy költészetének e ré
szét sokáig nem becsülték. Halála után a líra
megközelítésének másféle bölcseleti megalapo
zását adta Komjáthy Jenő (Eisemann György
mélyen szántó fejezetet írt A homályból megjele
nése alkalmából), s tíz év múlva ezeket az elve
ket szubjektuma kiáradásával tetézve Ady Endre
vitte harsogó ellenérzéstől kísért diadalra. (Az Új
versektől ugyancsak Eisemann tekinti át pályáját
és legjellemzőbb költői törekvéseit, a Nyugatról
és a magyar irodalom világirodalmi betagozódá
sának kísérletéről Szegedy-Maszák Mihály feje
zete ad képet.) A Nyugat és a nyugatosok iránt
megmutatkozó s egyre növekvő érdeklődés fo
lyamatában óriási s~erepe volt Karinthy Frigyes
1912-ben megjelent Igy írtokti című munkájának,
amelyről s szabálytalan, sokoldalú írójáról Bó
nus Tibortól olvashatunk összefoglalást.

Az 1920 utáni rész első pillantásra döbbene
tes újdonsága Veres András Rejtő Jenőről írt
mélyen szántó tanulmánya (A ponyva klassziku
sa). Vitathatatlan, hogy Rejtő napjainkban is ta
pasztalható nagy népszerűségemindenképp in
dokolttá teszi az életművével történő szembe-



nézést, de megint csak azt mondhatom, fájdal
mas, hogya róla szóló fejezet jócskán színvona
lasabb. mint egynéhány ma már klasszikusnak
számító írónk törekvéseinek méltatása. (A ki
maradt jelentős írókról nem is szólva.) És ismét
szembetalálkozunk ezzel a paradoxonnal olyan
valóban kitűnő részletekben, mint Józan Ildikó
nak a fordításról (Irodalom és fordítás), Szili József
Horváth Jánosról (A magyar irodalom önelvű rend
szerezése) vagy Marosi Ernő Európai művészetró7

és magyar művészetről szóló tanulmányaiban.
A második nemzedék kiemelkedő íróiról jó

néhány eredeti és újszerű szempontot tartalma
zó méltatás olvasható. Az arányok is vitathatat
lanok: a lírikusok közül Szabó Lőrinc, József At
tila és Illyés Gyula, a prózaírók sorából Németh
László és ugyancsak Illyés kap alapos méltatást
Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár Szabó Zoltán,
Tverdota György és Szegedy-Maszák Mihály, il
letve Szirák Péter, Dobos István és N. Horváth
Bélának a népi-urbánus vitát is mértéktartóan
bemutató tanulmányaiban. (A népi irodalom
ősatyjárólVeres András írt. Szabó Dezső-portré

ja igazi meglepetés, álmomban sem gondoltam
volna, hogy éppen ő értelmezi ilyen elfogulatla
nul az író prófétai attitűdjét.) Elsősorban Jeney
Eva jóvoltából lényeges színekkel gazdagítják
az összképet az erdélyi magyar irodalomról ír
tak, meggyőző, új ismereteket közlő portrét raj
zol Radnóti Miklósról Ferencz Győző (Trauma és
költészet: a nyelvi önmegalkotás fonala), bizonyos
mértékben a hiányok pótlásának is tekinthető

Erdődy Editnek az Ujholdról írt összegzése
("Hároméves irodalom"), meggyőző a nyugati ma
gyar irodalom összképe, s a sokrétű mai magyar
lírából jó érzékkel emeli ki Rakovszky Zsuzsát
Zsadányi Edit. (Az önértelmezés alakzatai kortárs
írónók műveiben; a századelőn alkotó írónőkről

ugyancsak színvonalas tanulmánya szól.)
A vállalkozás értékét jelzi, hogy magaslati

pontjairól csak vázlatosan szóltunk. Azt azonban
mindenképp legnagyobb pozitívumai közé so
rolhatjuk, hogy bő teret ad az irodalomtudo
mány fiatalabb nemzedékének, melynek tagjai
közül jó néhányan meg is feleltek az előlegzett

bizalomnak. Azt mondhatjuk, hogy a kézikönyv
iskolát is teremtett, s annak magas színvonalát
ugyancsak reprezentálja.

Hiányérzeteim
Az itt következőket elsősorban azért monda
nám el, mert bennem is él a magyar irodalom
egyfajta története, s jó néhány helyen másként,
mint ebben a két kötetben megjelenik. Nem hi
ánylistát nyújtanék be, egy-két (vagy tőbbl) hiá
nyosságot azonban akkor is fájlalok, ha tudo
másul veszem, hogy némelyik fejezet nem ké-
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szült el. Poszter György tapintatos, ugyanakkor
nagyszabású bírálatában épp csak érintette azo
kat az írókat, műveket és eseményeket, ame
lyekről olvasnunk kellene, akár történetről,

akár történeteiről esik szó, hisz teljességre nem
is lehet, és nem is kell törekedni (hátrányait jól
példázza a "sóska", s a vele szemben tanúsított
elvárások), de némelyik hiány - enyhén szólva
- fájdalmas és veszteség-érzést szül.

Kezdeném a Petőfi-fejezettel, amely címvá
lasztásának megfelelőena költői köteteiről szól,
alapos filológiai munka. De lírájáról, annak új
donságairól, magával ragadó szabadságharcos
verseiről, költészettörténeti jelentőségéről, le
gendájáról, hatásáról itt természetszerű csak né
hány mondat olvasható, mint ahogy világiro
dalmi megbecsültsége is homályban marad.
Nyilván a hiányolt jellegzetességekrőlmásik ta
nulmány szólt volna, ám ez az összegzés nem
készült el. Nem kellett volna megvárni? S nem
kellett volna épp ebben a nem létező fejezetben
számot vetni a kötetek egyik jól kivehető törek
vésének, az életrajziság elvetésének problémájá
val? Hisz épp Petőfi esetében - és nem csak az
övében - az életrajz eseményei válnak iroda
lommá. Egyébiránt itt lehetett volna szólni a ha
zaszeret ma igencsak lejáratott fogalmáról, mint
élet- és szemléletformáló eszményről. A sok
fontos bölcseleti fejtegetés mellett ez is helyet
kaphatott volna egy magyar irodalomról képet
adó vállalkozásban, hiszen a politikusok által
közhelyekbe fullasztott érzület a 19. század írói
nak nyelvhasználatában még szent mellékérteI
met kapott, és önmagunknak, az irodalom be
csületének is tartozunk azzal, hogy visszaperel
jük lealacsonyított helyzetéből.

A 19. század vége és a mai kor rokonságot
mutat egyben-másban. Egy évvel Iványi Odön
A püspökatyafisága című regényének megjelené
se előtt, 1889-ben e korjellemző sorokat olvas
hatjuk: nA mai, életbevágó közgazdászati érde
kek szolgálatában álló, vagy szenvedéllyel poli
tizáló korszak lázas izgatottságával s anyagias
gondolkodásmódjával, egyáltalán nem kedvez
a nagyobb elmélyedést követelő költői alkotá
soknak, s mintegy kényszeríti az írót arra, hogy
könnyebben hozzáférhető,gyorsabb hatású, rö
vid művek írásába forgácsolja szét erejét és hi
vatottságát." 1890-ben megszületett e ~zellemi

ség átfogó, epikus ábrázolása, Iványi Odön re
génye, amelynek végkifejlete ugyan egyáltalán
nem meggyőző, korábrázolása azonban hiteles,
ezért megérdemelt volna külön fejezetet. Amint
Bródy Sándor ugyancsak, már csak a naturaliz
mus szinte végtelen megvalósítása okán is, hisz
a balsors elől csak a halálba menekvés jelenthet
menekvést, vallotta az író, s a kor öngyilkos-



ság-kultusza mintha igazolta volna véleményét.
Az erkölcsi romlás, amelyet a naturalizmus félel
mes erővel tárt föl, Mikszáthnál is jellegadó, de
kedélyesebben. megbocsátó hangsúllyal. mint
például az Uj Zrínyiászban. S helyesen figyel
meztet arra Cséve Anna Móricz Zsigmond indulá
sairól szólva, hogy rá is hatott a naturalizmus. A
Tragédia elemzése példamutató. S hogy miként
haladta meg Móricz a naturalizmust, hogyan ju
tott a Tiindérkert magaslatára, új nemzettudat
megteremtésének igényével, azt máshonnan kell
megtudnunk, egyik legnagyobb regényírónk to
vábbi pályafutásáról ugyanis nincs további in
formáció, ami ugyancsak fájdalmas hiányosság.

De nemcsak Móricz alapos pályaképe hiány
zik, hanem Tersányszky Józsi Jenőé is, s ez
ugyancsak nehezen indokolható. Ez a rendha
gyó író ugyan sajátos elveket vallott az iroda
lomról és a halhatatlanságról, de ahogy Kakuk
Marci téblábol a világban, az bizony halhatatlan
ná teszi az elesettek iránt érzett szolidaritását
sokszor megfogalmazó életre hívóját, kinek Le
genda a nyúlpaprikásrólja a magyar próza remeke.

Bizonyára szigorú szerkesztői koncepció a
magyarázata, hogy alig-alig olvashatunk Juhász
Gyuláról és Tóth Arpádról, jóllehet megérde
meltek volna portrét. Amint jeleztem, helyes
lem Rejtő Jenő szerepeltetését, de ennek meglé
tében még érthetetlenebb e két jelentős lírikus
(Tóth Arpád a magyar műfordítás történetének
úgyszintén jelentékeny alakja) mellőzése.

Hiányolom a két világháború közötti, népi
indíttatású szociográfiák részletesebb méltatá
sáto Nagy Lajos Kiskunlzalomjától Erdei Ferenc
Futólzomokjáig. Szabó Zoltán, Veres Péter, Féja
Géza, Kovács Imre, Darvas József idevágó mű

vei a 30-as évek sokat vitatott, műfaj (műnem?)

-újító, felkavaró alkotásai voltak, kemény iro
dalmi viták kirobbantói, olykor a törvénykezés
ítéletét is magunkra vonva. Nem értek egyet a
Puszták népe "az idegenség retorikája" szem
pontja szerint történő elemzésével, még kevés
bé azzal a következtetéssel, mely szerint "a fel
emelkedés gyötrelmes szépségéről alkotott pél
dázat keltette várakozást nem teljesíti a mű",

bár nincs okom és jogom a fejezet írójának vára
kozását vitatni. Erthetetlen, miért nem vállalko
zott hozzáértő Illyés lírájának, költészettörténeti
jelentőségének beható elemzésére. Hiányolom
Kodolányi Jánost, kivált annak tudatában, hogy
kitűnő monográfiájának második kiadása is
megjelent (Tüskés Tibor műve) és folyik élet
művének kiadása. Ezt a fejezetet Csűrös Miklós
is kiválóan megírhatta volna.

Itt egy kitérőt tennék. A pozitívumok között
említettem, hogya tanulmányok sora új nemze
déket (is) reprezentál, kitűnő tehetségeket, akik-
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nek egy része jeles eredménnyel végezte "iskolá
it". Viszont kimaradtak azok, akik más iskolába
jártak, s elképzeléseik, irodalomképük különbö
zik a szerkesztőkétől. Egészen biztos, hogy ma
gas színvonaion írták volna meg a hiányzó ré
szeket, még ha esetleg kevesebb figyelmet fordí
tottak volna is az elméletre, viszont alaposabban
ágyazták volna bele a műveket a korba és az
élettényekbe. Hirtelenjében megemlítenék né
hány - szerintem - hiányzó, elismert tudóst
(Tüskés Tibor és Csűrös Miklós ugyancsak közé
jük tartozik): Pomogáts Béla, Fried István, Fe
renczi László, Kenyeres Zoltán, Sipos Lajos, Vasy
Géza, Tarján Tamás, Görömbei András (még a
névmutatóban sem szerepel, azaz egyetlen műve

sem érdemelt említést), Fráter Zoltán ...
A szerkesztők, akik valóban éberen figyelték

az irodalom és a kultúra legfontosabb eseménye
it, mellőzték a magyar keresztény irodalom be
mutatását, s ezzel olyan egyáltalán nem jelenték
telen világirodalmi jelenségek, mint például a
neokatolicizmus hatásának bemutatásairól le
mondtak, holott kitűnő fejezeteket olvashatunk
olyan világirodalmi jelenségekről, amelyek a ma
gyar irodalom fejlődésében szerepet játszottak.
Chestertontól Mauriacon és Graham Greenen át
Heinrich Böllig hosszú-hosszú azok sora, akikre
érdemes lett volna kitekinteni.

Érthetetlen Sík Sándor hiánya. Már az is vi
tatható, Prohászka Ottokár miért csak abban az
összefüggésben említődik, hogy bírálta Madách
Imre főművének szemléletmódját, viszont szót
sem érdemelt, mint a 20. századi hazai keresz
tény világnézet megteremtésének kulcsfigurája.
De Sík Sándor szerepe az irodalom, a nevelés és
az esztétika területén is kiemelkedő, arról nem
is szólva, hogy a magyar lelkiségi irodalom
meghatározó újítójának nevezhető, aki szakított
a közhelyekkel, s híres tanulmányában nagyko
rúsította a keresztény irodalmat. Az 1920 utáni
irodalmakat (a kisebbségieket is) bemutató kö
tet nyomon követi az 1956 felé vezető szellemi
törekvéseket, majd a Kádár-rendszer irodalom
politikájának alakulását, ám szerintem szer
kesztői sem ismerik Sík kivételes hatását, ahogy
konferenciabeszédeiben makacsul védelmezte a
keresztény erkölcsöt. Tanulmányaiban pedig
írók és műveik olyan jellegzetességeire irányí
totta a figyelmet, amelyekről másutt szó sem es
hetett. Lapja, a Vigilia e korszak egyik meghatá
rozó folyóirata volt, elismerten a legszínvonala
sabb irodalomkritika otthona. Sík Sándor nem
volt kora kiemelkedő lírikusa, de napjainkban
is érvényes monográfiáinak jó néhány megálla
pítása (például a Zrínyi stílusáról írtak), esztéti
kája pedig szellemi nyitottságnak remek példá
ja. Ha valaki ebből a körből, hát ő bízvást meg-



érdemelte volna, hogy méltányló fejezet készül
jön róla és arról az irányzatról, amelynek gáncs
talan, nagy képviselője volt. (Még egy idevágó
megjegyzés: a harmincas évek messze legnép
szerűbb költője, Mécs László nem szerepel, ho
lott érdekes poétikai elemzésre adna alkalmat az
írott és előadott szöveg hatásának összevetése.)

A titokzatos bölcs, Pythagorasz gondolatai
közül idézi Hamvas Béla (róla sem szól a kézi
könyv) Anthologia humana című művében: "Csá
bítás, szóval, tettel való csalogatás ellenére csak
olyat tégy s olyan mondj, aminél jobbat nem
tudsz." (Milyen szép is lett volna egy ilyen feje
zetcím: Megjelent Hamvas Béla Anthologia huma
na című gyűjteményének harmadik kiadása!) A kö
teteket vonzó, szép kiadásban közreadó Gondo
lat Kiadó nyilván csalogatta, csábította (esetleg
erőszakolta) a szerzőket: adják le a kéziratot, ők
pedig megtették, holott bizonyára lelkük mé
lyén érezték, jobbat is tudnának; még egy kis tü
relem, s teljesebb lehetne a mű. Nyilván e kény
szerű sietség is a magyarázata a hiányoknak,
amelyek közül néhányat még szóvá tennék.

Poszler György említett bírálatának szóhasz
nálatával élve, néhányan igencsak "rosszul jár
nak". Vagy Németh László szerencsétlen tipoló
giáját idézve: vannak, akik "tovább mentek",
mások "lemaradtak". "Tovább ment" a külön
ben fontos szerepet játszott Új Symposion, "le
maradt" viszont Gelléri Andor Endre. "Tovább
ment" a Magyar Műhely, ám "lemaradt" egy
olyan összefoglalás, amely a magyar műfordítás
nagykorúsodását mutatná be.

Rosszul járt a harmadik nemzedék jó néhány
kiváló írója. Mindenekelőtt Jékely Zoltánt ernlíte
ném, akit már Babits is nagyra becsült. A ma
rosszentimrei templomban a magyar versirodalom
egyik csúcsa, de jó néhány felejthetetlen költe
ménye klasszikus remeklés. Idézném egyik leg
kedvesebb, bámulatos távlatokat sejtető művé

ből: "Zöld réten döng a barna futball / - különös
dzsungeli zene-, / eget járs földre-földre huppan, /
hős gyermekkorból izenet. / / - Mindig lesz a nagy
városok határán / egy-egy letarolt-gyepű rét / hol
hűvös alkonyati órán / hallani e mély dobzenét ... "
(Futballisták) Korunk e mítoszának megjelenése
kor mindig a Kohut Vili bomba góljáról verset
író Zelk Zoltán jut eszembe, és Mándy Iván re
meklése, A pálya szélén. S a mennyei futballpálya
lelátóján talán ott üldögél Homálynoky Sza
niszló atyja, Kálnoky László is, akit ~,z említet
tekhez hasonlóan hiába keresgélünk. O bizonyá
ra zordan nyugtázná ezt. Jékely mosolyogna,
Mándy megbocsátóan legyintene, hiszen az Uj
holdról írva Erdődy Edit őt is a pálya közepére
szólítja, Zelk Zoltán pedig azzal kárpótolná ma
gát, hogy elnyeri a szerkesztők papírpénzeit. Hát
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Kolozsvári Grandpierre Emil? Ő alighanem
olyasféle ironikus tanulmányt tenne kőzzé, ami
lyenben a magyar oktatásügy és pedagógia bal
lépéseit sorolta elő.

De mit tenne Dsida Jenő? Miközben róla kel
lett volna írni. "Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt", így aztán egyetlen szót sem szóltak a
Nagycsütörtök és a Psalmus Hungaricus szerzőjéró1.

Jobb sorsot érdemelt volna néhány újholdas
író is, jóllehet a folyóiratról szóló fejezet róluk
írt méltatásai szépek és találóak. Nincs a mo
dern magyar irodalomrtak olyan kánonja,
amelyből Nemes Nagy Agnes hiányozhatnék.
Innen hiányzik. Rába György egyik legkiválóbb
költőnk, irodalomtörténeti művei megkerülhe
tetlenek. Mintha bújócskáznék, csak itt-ott buk
kan föl. Hubay Miklós sehol. Nemzedéke egyik
legnagyobb költője, Orbán Ottó ugyancsak.

Messzemenő következményei vannak, hogy
az írói szociográfiákról és a népi irodalom fontos
költőiről szerényen történik említés. Itt kereshet
jük annak a furcsa értékelésnek a gyökereit,
amelynek nyomán Juhász Ferenc némiképp vi
tatható következtetések áldozata, Nagy László
viszont még vitatható értékítéleteket sem kap.
Az ő hiánya megmagyarázhatatlan!

Szólnék egy-két szót a nyugati és tengeren
túli magyar irodalmak tárgyalásáról. Már csak
azért is megtehetem ezt, mert társszerzője lehet
tem A nyugati magyar irodalom 1945 után című

kötetnek, melynek kéziratát lelkesen javíttatták a
lektorok, s részben ez és az akkor forgalomban
lévő tilalmi listák okozták hiányait. Itthon kriti
kái főként a rendszerváltás után erősödtek, ami
kor pályára léptek és ez ügyben megszólaltak,
akik addig mukkanni sem mertek. De ez magán
ügy. Az azonban nem, hogy a magyar irodalom
nak e fontos tartományairól nem lehet a Látóha
tár, majd Uj Látóhatár alapos elemzése híján ké
pet kapni. (A névváltozás okai és körülményei re
génybe illőek, jellemzik az akkori magyar kultúr
politika tőrekvéseit.) A nyugati magyar irodalom
egyik legjelentősebb írója, Tűz Tamás is megérde
melt volna egy-két jó szót. (Költői súlyával még
Pándi Pál tisztában volt, figyelte kőteteit.)

Kinek készült a várva várt irodalomtörténet?
- veti föl a kérdést Poszter György. A diákok
nak - válaszolja. Némiképp kételkedem, hogy a
mai diákoknak (szűleinek) van-e majdnem húsz
ezer szabad forintja a három kötet birtoklására.
Pedig érdemes volna könyvespolcokon előkelő

helyre tenni. Hogy vannak hiányosságai? Melyik
irodalomtörténetnek nincsenek? Talán jő egy
jobb kor, amikor ezeket eltüntetve még teljesebb
lesz e különben fontos, értékes, néhol kitűnő

gyűjtemény. (Gondolat Kiadó, Budapest, 2007)
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