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A KÖLTÉSZET ÉS AZ EMBER
Nem vagyok hivatott irodalomelméleti eszme-
cse rékbe belebonyolódni, de annyit elmondhatok,
semmiképpen sem értek egyet azokkal a néze-
tekkel, amelyek a művek értelmezéséből kilú-
goz nák az emberi tényezőt. Ennek az iskolának
tekintélyes hívei vannak, mégsem tudnék azono -
sulni velük. Ezt a véleményemet erősítette pél-
dául Vasy Géza „Haza a magasban” című, Illyés
Gyuláról írt tanulmányainak gyűjteménye is
(Nap Kiadó, 2010). Illyés ugyanis egyik kitűnő
példája annak, hogy az író az embernek és az
emberért ír, s személye, gondolkodása és a mű -
vek történelmi háttere nélkül aligha vonható meg
pályájának és művészetének summája.

Vasy Géza elsősorban az életműnek az embe-
rért kifejtett jellegzetességeit vizsgálja, beleál-
lítva a műalkotásokat keletkezésük körülményei
közé, szólva fogadtatásukról is, amely ugyan-
csak hűen tükrözi a társadalmi-történelmi kö-
rülményeket. Illyés Gyula életműve modellér-
tékű: a harmincas évektől haláláig irodalmunk
meghatározó személyisége volt: azzá nőtt Babits
mellett, mint szándékainak leghitelesebb isme-
rője és folytatója, ugyanakkor a népi irodalom-
nak is meghatározó alakjaként, annak bizonyí-
tékául, hogy nem lett volna lehetetlen szintézist
teremteni a népi és urbánus irodalom képvise-
lői között. (1945 után ő is támadások kereszttü-
zébe került, a szélsőséges urbánusok nemcsak
Szabó Lőrinc ellen indultak rohamra, holott Illyést
igazán nem lehetett a jobboldal iránt táplált ro-
konszenvvel vádolni.) Támadások érték a kom-
munista irodalompolitika hangadói részéről is,
az Egy mondat a zsarnokságról ismertté válása után
pedig írósága is veszélybe került, egész bru táli-
san támadta például a hatalom sáncai mögül
Kál lai Gyula. Aczél György tisztában volt költői
nagyságával, ez azonban nem jelentette azt, hogy
ne figyelték és figyeltették volna minden lépé-
sét. Kivált azokban az években került a titkos-
szolgálatok célkeresztjében, amikor a kisebbségi
magyarság elnyomása ellen emelte föl szavát és
a romániai rezsim kemény bírálója lett, a hírhedt
lenini „nemzetiségi normák” tagadójaként. Sza-
vai, kijelentései mögött lávázó indulatokat lehe-
tett érzékelni. Nagyon finoman utalt erre Belon
Gellért Illyés búcsúztatójában: „Goethe azon pa-
naszkodott, hogy élményei rögtön megfagynak,
ha leírja azokat. Milyen belső küzdelmek, milyen
prófétai látások formálódtak a szavak csepp kö-
vévé ebben a néhány szóban, amit leírtál? Vagy

tekintsük ezt megfagyott lávának, mely igazság -
kereső és szeretetre vágyó szíved tűzhányójából
itt maradt nekünk?”

Ez a lávázó, igazságkereső indulat éget ma is.
A rendszerváltást követő években közvetlenül
és közvetve támadások célpontja lett Illyés őrző
magatartása, nemzet- és népszemlélete. Vasy
Gé za a kritikákra is utal, közben pedig követke-
ze tesen szembesít azzal a kérdéssel: képesek va-
gyunk-e Illyés módján tekinteni a magyar való-
ság ra, van-e az övéhez hasonló bátorságunk szóvá
tenni negatívumait, vagy elvtelenül belesimu-
lunk a hatalom által teremtett és fenntartott lan-
gyos közegbe?

A majdani, elfogulatlan kritika nyilván szem-
besít az író által művelt műnemekkel. Meglehet,
lesznek életművének olyan részei, amelyek veszí -
tenek vonzásukból. Vasy Géza hosszan szól Illyés
drámáiról, s bár világosan fejti föl némelyik tör-
ténelmi és aktualizáló célzatát, sosem éreztem
meggyőzőnek — ma sem — a Fáklyaláng Kos suth
magatartását idealizáló és Görgeyt elég egy olda-
lúan elítélő mondanivalóját. Lehet, hogy téve-
dek, de Illyés drámaírói munkásságát nem ér -
zem annyira súlyosnak, maradandónak, mint
költészetét, regényeit és Petőfi Sándorról írt köny-
vét. Közvetlenül hatott és nevelt, kódolt üzene-
tei nehezebben értelmezhetők, jóllehet a tanul-
mányíró szinte apologetikus elkötelezettséggel
értelmezi művét. Emlékeimben Németh László
drámáinak aktuális mondandója egyértelmű
volt, a Fáklyaláng Görgey-képével azonban so kan
vitáztunk.

Mindez nem változtat azon, hogy Illyés Gyu -
la (Kodály Zoltánnal) a nemzeti érzés és a haza-
fiság ikonjának minősült. Szenzáció volt a Bar tók-
vers, amelynek üzenete teljesen egyértelműnek
érződött. Vasy Géza elemzése 1977-ben íródott,
megfigyeléseinek java azonban ma is érvényes.
Simon Istvánnak igaza volt: a vers óriási hatása
két forrásból táplálkozott, egyrészt mondandója
merészségéből, másrészt atmoszferikus telített-
ségéből. Hozzátenném még, fontossá tette az is,
hogy Bartókról szólt, kinek korszakos művésze-
tével a kultúrpolitika vezérei évekig nem tudtak
mit kezdeni. Míg Illyés Kodály-verse (erről is ta-
láló méltatást olvashatunk) inkább nagy kortár sa
előtt való tisztelgésként értelmezhető, a Bar tók -
ról írt költemény szenvedélyes hangja, robba-
nást ígérő telítettsége a korhangulat döbbenetes
erejű megszólaltatása volt, s így is értette, aki
hallotta és olvasta. Ahogy Kodály Zrínyi alakjá-
nak felidézésével, úgy Illyés Bartók értelmezé-
sével az ‘56-os forradalom előkészítőjévé vált,
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amikor Bartók művészetét a nép lelke, érzésvi-
lága hiteles kifejezőjének mutatta: „éppen ez a jaj
kiált / mennyi hazugul szép éneken át / a sorshoz, hogy
harmóniát, / rendet, igazit, vagy belevész a világ: / be-
 levész a világ, ha nem / a nép szólal újra / fölségesen!”
A „nép szava” nemcsak Bartóknak a romlatlan
ma gyarsághoz való kötődését jelképezte, hanem
azt a szót is, amely 1956 októberében robbant ki
százezrek által artikulálva. Ebből a tragikus
mély ségből szakad föl a Kodály-vers történelmi
távlatokba nyíló indítása is: „nem a zenekar, / hanem
ami van körben temető; / megzendül ami van (ó, s fia-
tal!) / síri mező, / majtényi, mohácsi, muhi mező.”

Ez a fogcsikorgató elszánás, ez a drámákkal
átszőtt analógiateremtés tette páratlanná és
nemzetmentővé Illyés akkori (és nem csak ak-
kori) költészetét, s pont ezt érzik lírája gyengé-
jének a költészet hermetizmusának elkötelezett-
jei, elfeledve, hogy aki oly mélyen érezte át a
„pusz ták népe” nyomorúságát, aligha szólhatott
volna személytelenül s hagyományokban kétel-
kedő modernséggel. Inkább épp a hagyomány-
hű ség tette a magyar líra folytonosságának egyik
legjelentősebb képviselőjévé.

A kötet egyik legizgalmasabb tanulmánya
A mai Illyés-képről szól. Bármilyen fájdalmas is,
elmondhatjuk, hogy Illyést — aki tankönyvekbe
kerülve, állítólag, klasszikus író lett — kevesen
olvassák, nehezen értik. Fő oka alighanem a meg-
 felelő és hiteles történelmi ismeretek hiánya és a
haza, a hazához való kötődés érzületének válto-
zása. Illyés a romantikusok örököseként szent-
nek érezte a magyarság érzését, s azt ugyan-
olyan szenvedélyes átéléssel fogalmazta meg,
mint Vörösmarty. Mára a haza és a hazafiság saj-
nos frázissá kopott, köszönhetően azoknak, akik
saját érdekeik szolgálatában éltek e szavakkal.
Illyés fogcsikorgató elszánással védelmezte tar-
talmukat, s példáját mutatta a magyarsághoz va -
ló elkötelezett hűségnek. Akiknek ez a fogalom
semmit sem jelent, sosem fogják őt megérteni és
becsülni, másoknak viszont e válságos korban is
vigasza és menedéke. Ez a kötődés érződik Vasy
Géza tanulmányaiban, melyek ezért is idősze-
rűek és tanulságosak.

Illyés Gyula szintézisteremtő költőnek bizo-
nyult. A következő nemzedékek lírájában más
kifejezésmódok lettek uralkodóvá. A változást
Pi linszky János versvilága mutatja egyértelmű -
en, de ebben is pontosan érzékelhetőek az embe -
ri érzésvilág hangjai. Nála a tragikusan esendő,
a felsebző létbe vetett ember kielégítetlen szen-
vedéllyel keresi a kegyelem vigasztalását, s a
sze retet vigasztaló melegét. Megjelent ez az ér-
zés világ a 20. század papköltői egyikénél-mási -
kánál is, legerősebben talán Mécs Lászlónál (leg-
szebb verseiből igen jó válogatást adott ki Piros

csizmán őszi harmat… címmel Korzenszky Ric hárd
tihanyi bencés perjel), kinek lírájában a magyar-
sághoz való tartozás öntudata is hangot kapott;
a Civis romanus sumban például így fogalmazott:
„Én magyarságom soha nem tagadtam, / de soha nem
is kérkedtem vele, / nem pávatoll: egy mártír-pilla-
natban / csak a bőrömmel együtt jönne le.” Ám Pi -
lin szky redukálta a verset, nála a költemények
egyetlen sűrített mag köré rendeződtek, s ezzel
is iskolát teremtett. Néha úgy érezte, hogy a múlt
század gyötrelmes tapasztalatainak megfogal-
mazására nem rendelkezik megfelelő szavakkal,
azok megfogalmazása helyett a lírikusnak hall-
gatnia kellene. A nyomába lépő költők ezért tu-
lajdonítottak fontos szerepet a csöndnek. Kaiser
László kötetének címe is Álmom a csönd (Hun -
garovox Kiadó, 2009). A csönd a menekvés lehe-
tősége: a világ lármájából történő kiszakadás
esélye. A kötetnyitó Bűnrekiáltó című versében
így fogalmaz: „Lárma e korban mérge a dalnak is,
így marad árván / dalnok is, népe is, így marad bátor
a gyáva, a félénk, / így marad jóra kevésnek a gyatra
barátja, a gyarló. / Álmom a csönd, az a béke előtti, a
bűnre kiáltó.”

Kaiser László is belső békességért fohászko-
dik. A mai lírában — nemcsak a magyarban — is -
mét igazolódik: fegyvercsörgés idején hallgatnak
a múzsák. Nem feltétlenül a háborúk némítják
el őket, az a harc is bénító, amely a szavak szint-
jén folyik, ellehetetlenítve a hiteles érzéseket.
„Hová szabad belezokognom, / ami fáj, ami fáj nagyon,
/ fáj, s így a szavakat / el kell hagynom, hagyom. //
Hagyom, s ha szó nincs, akkor mi marad? / Akkor mi
marad / ha a halottakat // szedik szét a porban / több-
féle többfajta rokonok? / Ettől egy halott, / és én is egy
és egy vagyok, // ahogy egy a vér / és egy a bűn neked,
/ neked, ki önmagának / hirdetett hadüzenetet. // És
béke nincs, nem lehet: / a béke nem ítélet. / Az ítélet mi -
kor ment fel, / mikor ment meg téged?” (Hová szabad?)

A modern ember, miután ráébredt, hogy le-
hetőségei korántsem olyan határok nélküliek,
mint azt igyekeztek elhitetni vele, egyre riad-
tabban szembesül azokkal az erőkkel, amelye-
ket felszabadított, s azzal kecsegtették, hogy
uralhatja a létet. A félelem és szenvedés érzése
az egyik uralkodó témája a költészetnek is, hogy
ebből szivárgott-e a bölcseletbe, vagy megfor-
dítva, azt nehéz eldönteni. A félelem már Hei -
degger gondolkodásában is megjelent, a lírában
pedig nemcsak a halál, a végesség bizonyossága
szült rettegést, hanem a személyiség kiszolgál-
tatottsága még inkább. Gondoljunk csak Kosz -
tolányira, aki fogcsikorgatva, de kénytelen volt
tudomásul venni, hogy minden módon számon
tartják. A félelem, a szorongattatások okozta
szen vedés Kaiser László lírájában több változat-
ban is megfogalmazódik, egyik szép példája az
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Indirekt: „Mert minden indirekt: / szerep, tett, ölelés,
/ mert minden — valljuk be — / úgy is lesz s oly
kevés // kevés, vagyis semmi, / a mérleg végül ez; /
bármit teszünk, nem ér fel / szenvedéseihez.”

Az emberi tényező megőrzésének szerencsés
megnyilatkozása a félig tréfás, félig komoly kró-
nikás ének Szeged városáról, a Bohóc a porondon
ciklus. A 12 szótagos középmetszetes sorok a
magyar líra régebbi korszakait idézik (ez a Toldi
formája is), a vers hangneme, szókincse és for-
du latai is a múltban gyökereznek, ám a benne ki-
 fejezet érzelmek, a hűség és a hála megfogalma-
zása örökké aktuális érzelmek kifejezői, melyek
épp úgy mozgatták a krónikás, mint 20. századi
ember tollát. Kőrösi Csoma Sándornak szentelt
Benne volt az őshaza című versének indítása
(„Nyugtalanság, keresések, / benne volt az ősha za: /
utak pora, írásmagány, / Székelyföld és Ázsia.”) né -
mi áttétellel Kaiser László lírai törekvéseinek
leg jellemzőbb vonásaira is érvényes; benne is
sokféle ösztönzés alkot vonzó egységet: hagyo-
mány és korszerűség, romantikus hűség és józan
belátás. Ezek együttese teszi líráját vonzó emberi
vallomássá, kendőzés nélküli életgyónássá. Pon-
tosan jellemzi költészete lényegét a kötet utósza -
vát író Madarász Imre, az olasz irodalom ava tott
kutatója: „szintézisteremtő az, ahogyan a lírai
’intenzív totalitás’ jegyében fejezi ki ellentmon-
dásoktól és konfliktusoktól terhes, létbizonyta-
lanságtól szorongó korunk megannyi gondját,
baját, keserűségét, haragját, félelmét — egyszer-
smind hitét, reményét, szeretetét, megváltásvá-
gyát, jóra-törekvését”. Költő ennél többre aligha
vállalkozhat…

A Nap Kiadó egyik új, hasznos sorozata Egy
versről ad teljességre törekvő képet. Tavaly Illyés
Gyula nagy verséről, a zsarnokságról írt egy
mon datáról, idén Radnóti Miklós Hetedik eclogá-
járól válogatta a tanulmányokat a szerkesztő,
Po mogáts Béla. Ha vannak versek, amelyeket az
emberi sors és a történelmi háttér ismerete híján
nem lehet megérteni, Radnóti Miklós költemé-
nyei ilyenek. Ezért csak helyeselni lehet, hogy
Pomogáts nem elégedett meg szorosan vett
verselemzések közlésével, hanem Radnóti utol -
só korszakának teljes megvilágítására törekedve
olyan írásokból válogatott, amelyek ezzel a Bor-
ban született művel is foglalkoznak. Bár a szer-
zők között olyanok is akadnak, akik buzgón ha-
misították a költő arcképét — leghitelesebben
Ferencz Győző rajzolta meg Radnóti Miklós élete
és költészete című monográfiájában, amelyben
elegánsan, adatok sokaságával cáfolta a hazug-
ságokat —, a tragikus vég megjelenítésében azon-
 ban hinni lehet nekik. Ugyanakkor szorongató
emlék visszaidézni a korán elhunyt Melczer Ti -
bor elemzését, vagy Bori Imre kitűnő méltatását.

Radnóti eclogáinak első, a szerző mindenkori
alaposságára jellemző teljesebb elemzése Tren -
csé nyi-Waldapfel Imrének köszönhető, aki a
Pász tori magyar Vergilius című kötet számára kért
a költőtől Vergilius-fordítást. A IX. ecloga mesteri
tolmácsolása először az Argonauták című, rövid-
életű folyóiratban jelent meg. A kiváló klasszika-
filológus ráérzett arra, hogy Radnóti költészeté-
ben kezdettől nagy szerepe volt a bukolikus
tájszemléletnek és -ábrázolásnak, s ez telítődött
személyes érzéseivel az eclogák sorában, mely-
nek indítója a fordítás volt. Trencsényi tanulmá-
nyát az is hitelesítette, hogy a költő naplóját is
forrásul használhatta, a Napló ugyanis csak ké-
sőbb jelent meg Melczer Tibor gondozásában.

Az eclogákban döbbenetes hitelességgel jele-
níti meg a haláláig tartó folyamatot, melynek
végpontjában a próféta vezetésével, társaival el-
indult azon az úton, mely „az ifjú tanítvány”
ígérte országba vezetett, s ami azoknak is osz-
tály része lett, akiknek sorsában osztozott. Mél-
tán vetítette előre élete tragikus végkifejletét: „S
higgyétek el, higgyétek nékem el, / joggal legyez az
óvatos gyanú! / költő vagyok, ki csak máglyára jó, /
mert az igazra tanu. // Olyan, ki tudja, fehér a hó, /
piros a vér és piros a pipacs, / És a pipacs szöszöske
szára zöld. // Olyan, kit végül is megölnek, / mert
maga sosem ölt.” (A ‘Meredek út’ egyik példányára).

Az eclogákban a bukolikus tájban bombák
robbannak, repülők zúgnak, épületek omlanak
össze, maguk alá temetve lakóikat. A szögesdró -
tok mögé zárt rabok csak képzeletükben idézhe-
tik az otthoni tájat s a szeretett hitves vonásait.
Végső heteikben még látják a pásztorlánykát, a
birkanyájat, aztán tarkólövés végzett velük. De
a versek megmaradtak, mint egy gyalázatos kor
mementói.

RÓNAY LÁSZLÓ

MÁTYUS ALIZ: EL SE HAGY

Mátyus Aliz önéletrajzi ihletésű novelláskötetéből
elemi erővel bontakozik ki kötődés és elengedés,
megtartás és elhagyás drámája. Kötődés a gyöke-
rekhez, a gyermeki múlt emlékeihez, a felnőtt-
ként lakhelyül választott alföldi pusztasághoz és
azok hoz az emberekhez, akiket így vagy úgy, de
el kell engedni. A szálanként egymásba fonódó
emlékképekből kirajzolódó élettörténet egységes
szövetként válik irodalmi szöveggé, önvallo-
mássá, lírai hangú számvetéssé. A közeli és a tá-
volabbi múlt emlékképei egy-egy fényképen,
verssoron vagy dallamon keresztül lépnek pár-
beszédbe egymással, analógiát teremtve szemé-
lyek, helyszínek és élethelyzetek között. A sze-
mélyiség kettős „földrajzi meghatározottsága”, a
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Dunántúl és az Alföld, a pápai otthon és a leégett
kiskunsági tanya képe az egész novelláskötetet
átszövi, hasonlóan a személyiséget folyamatosan
formáló és örökre meghatározó emberi kapcso-
latokhoz. Az önmagáról egyes szám harmadik
személyben valló történetmondó meghatározó
szeretetélménye továbbra is az anyai szeretet, ám
a korábbi kötettől eltérően már nem az anya-fiú
kapcsolat a novellák szinte kizárólagos mozga-
tója, ami a felnőtté váló gyermek szeretve-elen-
gedésének gesztusaként is értelmezhető. A sze-
relmet fia szerelmében és párkapcsolatában
anyaként újraélő nő érzésében a féltés és az
öröm, a fiataloknak útravalót adó szülő boldog-
sága és bánata egyszerre van jelen. A szülő-gyer-
mek kapcsolat másik vetületének feltörő emlék-
képei is lassan a helyükre kerülnek, a régen
elveszített szülők hiánya és a gyerekkori világ el-
múlása talán már nem fáj annyira. Az írás aktu-
sában feldolgozásra váró új létélmény az El se
hagy című kötetben a testvéri szeretet fájdalma,
a fiatalabb fiútestvér több éven át tartó kómájá-
nak és lassú haldoklásának története, mely a köz-
tes-lét megrendítő metaforáját (zsinóron tartott
lélek), a még ott lévő hiányának átélését, és a lé-
tére vonatkozó Mi az, hogy valaki nincs, aki el se
hagy? kérdés kimondását eredményezi. A kötet
címadó szavai életmondatként ismétlődve több-
ször visszatérnek újabb és újabb értelemvonat-
kozással telítve a kissé talányosnak tűnő kötet-
és részben azonos novellacímeket (El se hagy
tremolo; El se hagy). Mivel a férfi-nő kapcsolatban
az idill csak álom formájában élhető át (Ki ér fel
előbb a csobánci hegyre?), „az igazi férfi csak ön-
magáé” igazságának felismerése után a motí-
vumszerűen felcsendülő mondat az egyedül
megélt lét belső biztonságát sugallja: „Aki nincs,
és mégis van, nem hagy el. El se hagy.” E szavak
kimondásáig azonban hosszú utat jár be az elbe-
szélő: a remélt közös élet boldogsága (Elképzelte
és elhitte), a szakítás fájdalma, és a „másik tekin-
tete nélkül” végigélt élet (Újra férfi nélkül) öniga-
zolásvágya a fa kivágásával csak azért is meg-
birkózó nő képén keresztül jut kifejezésre.

A korábban megszokott irodalmi, zenei és
képzőművészeti allúziók e kötetben is szerves
egésszé állnak össze, a jól ismert mátyusi motí-
vumokat azonban újak váltják fel. Legjelentősebb
a fény motívuma, mely számos novellában jelen-
tésképző erővel bír. A szikrázó napfény az élet-
öröm és a feltámadás jelképe, a tihanyi napfény
a fiával megélt emlékek előhívója, a gyertyaláng
a „gyönyörű árnyékú férfi” szerelmének szimbó-
luma, a hajléktalanra és a Kölcsey-szoborra egy-
szerre rátűző napfény a Huszt sorainak ironikus
parafrázisán keresztül — „a haza fényre derül” —
a szociális érzékenység ékes bizonyítéka, a múlt-

ból lépten-nyomon előbukkanó fényképek pedig
az élet folytonosságának letéteményesei.

A novellákból az élet fájdalmas szépségét felis-
merő és a pillanat szépségét megélni tudó ember
bölcsessége csendül ki, a „kivirágzott, no vemberben,
nekem” érzése, mely felülemel a feldolgozhatat-
lannak tűnő élethelyzeteken: „Leguggolt a pápai
ibolyákhoz, odahajolt az egyikhez egészen kö -
zel, beszippantotta az illatát, s szerzett magának
egy jó pillanatot, amint magában kimondta a pil-
lanatnak is örülni tudók örök elégedettségével:
kivirágzott, novemberben, nekem.” (Orpheusz
Kiadó, Budapest, 2009)

ÉRFALVY LÍVIA

BALOGH F. ANDRÁS:
NÉMET–MAGYAR IRODALMI
EGYÜTTÉLÉSEK
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A tavalyi évben látott napvilágot Balogh F. And rás
tanulmánykötete Német–magyar irodalmi együtt élé-
sek a Kárpát-medencében címmel. A szerző mun-
kásságának az utóbbi mintegy tíz évben született
terméseit fűzi fel e gyűjtemény a magyar–német
irodalmi kapcsolatok láncára, melyen nyolc ko-
rábbi tanulmány mellett három új is helyet kapott
a kötet végén. A külső borító mozaikja arra enged
következtetni, hogy a tanulmányok széles spekt-
rumot ölelnek fel, mind tematikájukban, mind
kronológiailag. Ezt igazolja a tartalomjegyzék is:
a német–magyar irodalmi együttélés kezdeteitől
eljutunk egészen napjainkig, sőt, valamelyest a jö-
vőbe is kitekintést nyerünk a nemzetiségi kultúra
esélyeinek latolgatásával. Az időrend szerinti
szerkesztés már önmagában utal a tanulmányok-
ban foglaltak egyik fő motívumára, a történelmi
meghatározottságra, melynek a nemzetiségek
ugyanúgy alávetettjei, és amely egyértelműen le-
csapódik az irodalomban. Ez a kötet is egyfajta
„lecsapódás”, lecsapódása annak a megnöveke-
dett figyelemnek, amelyet az irodalomtudomány
szentel a régió német irodalmának, illetve a nem -
zetképkutatásnak az 1989-es fordulat óta. A fo-
kozott érdeklődés adja tehát a kötet aktualitását,
olyan témákat vetvén fel, melyek rámutatnak,
mi lyen mélyen ágyazódnak egymásba egyazon
kultúrrégió irodalmai, ezek hogy tarthatnak egy-
másnak tükröt és mindebben milyen szerepet ját-
szik a speciális nyelvi kódolás.

A kötetet indító Drakula-tanulmány, mint
nép szerű és egyben első közös szász–magyar–
ro mán irodalmi téma után a magyarországi né-
metség hazához és nyelvhez való viszonyát tár-
gyalják a Szent István alakjáról, illetve a tokaji
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