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Be szél ge té sek
– (a)mirõl
ér de mes

(Takáts Jó zsef: Ta lált tárgy)

Az Ale xand ra Ki adó Szig na tú ra 
Köny vek so ro za tá ban je lent meg 
Takáts Jó zsef szer kesz té sé ben a Ta lált 
tárgy, Be szél ge té sek al cím mel, mely a 
20. szá zad má so dik fe lé nek mû vé sze ti 
je len sé ge i re ref lek tál. 

Az in ter jú kö tet egyes da rab ja it a 
Ma gyar Rá dió több so ro za tá ból vá lo-
gat ták ös  sze. Így a Kunszt Györg  gyel, 
Bényei Ta más sal, Földényi F. Lász ló-
val ké szült in ter júk ere de ti leg a cím adó 
Ta lált tárgy so ro zat ban han goz tak el; 
a Szilasi Lász ló val, Szegedy-Maszák 
Mi hál  lyal és Réz Pál lal foly ta tott be-
szél ge té sek az Iro dal mi ká no nok cí mû 
so ro zat hoz, az Es ter házy Pé ter rel foly-
ta tott esz me cse re A kul tú ra kul tu szai 
cí mû so ro zat hoz ké szült; a Balassa Pé-
ter rel, Keserü Ka ta lin nal és Wilheim 
And rás sal fel vett be szél ge té sek pe dig 
A nyolc va nas évek ma gyar mû vé sze te 
cí mû so ro zat da rab jai. 

A fent jel zett idõ ter ré num ad ja te-
hát az írá sok egyik ke re tét. A má sik 
ab ban a szer kesz tõi tö rek vés ben lel he-
tõ fel, hogy a ma gyar mû vé szet utób bi 
év ti ze de i nek fej le mé nye i rõl, a tu do má-
nyos gon dol ko dás né hány alap ve tõ kér-
dé sé rõl tá jé koz ta tást kap jon az ol va só. 
Igen, az ol va só, hi szen ez út tal nem a 
szû kebb és szé le sebb szak ma szá má ra 
ké szült a könyv, ha nem a la i kus ol va-
sók kal, a mû vé szet iránt ér dek lõ dõk-
kel kí ván ja meg is mer tet ni e fo lya ma-
to kat. Mind eh hez ter mé sze te sen meg 
kel lett szer kesz te ni az in ter jú kat; ezért 
Takáts Jó zsef min den in ter jú alany nak 
le he tõ sé get adott, hogy az ere de ti 
vál to za tot írá sos for má ba szer kes  sze. 
Az írá sok együtt sem ve szí tet tek ele-
ven sé gük bõl. Itt jegy zen dõ meg, hogy 
Takáts Jó zsef va la men  nyi be szél ge-
tés re ki vá ló an fel ké szült; ala pos és 
gon dos ap ró lé kos ság gal mé lyedt el az 
ak tu á li san so ron kö vet ke zõ té má ban, s 
ez a be szél ge té se ken is érez he tõ. 

Te ma ti ka i lag a kö tet há rom rész re 
ta go ló dik. Az el sõ rész ben az in ter-
jú ala nyok a poszt mo dern mû vé szet 
és gon dol ko dás né hány alap kér dé sét 
jár ják kö rül; a má so dik rész ben a ká no-
nok és az iro dal mi kul tu szok ala ku lá sá-
ról, a har ma dik rész ben pe dig a múlt 
szá zad nyolc va nas éve i nek fes té sze té-
rõl és ze né jé rõl ol vas ha tunk.

Az el sõ in ter jú ban Kunszt György 
a mo dern épí té szet vég pont já tól in-
dul va rész le te sen mu tat ja be a poszt-
mo dern épí té szet jel lem zõ vo ná sa it. 
Nem pusz tán tárgy sze rû fel so ro lás sal 
ta lál koz ha tunk itt, ha nem a tá gabb szo-
ci o ló gi ai és kör nye zet öko ló gi ai okok 
bon col ga tá sá val is. Lé nye ges, hogy a 
be szél ge tés be be le szö võd nek a poszt-

mo dern iz mus el mé le ti alap fo gal mai, 
még pe dig úgy, hogy be fo ga dá suk hoz 
nem szük sé ges kü lö nö sebb elõ ze tes tu-
dás. Egy sze rû en fo gal maz va, Kunszt 
tö ké le te sen ért he tõ, le tisz tult nyel ven 
be szél, ma gya rá za tai szin te ész re-
vét le nek ma rad nak, kom men tár ként 
de kó do lód nak. Az in ter jú szé les ki te-
kin tést tesz a poszt mo dern épí té sze ti 
fel fo gá sok ra, hi szen az ame ri kai poszt-
mo dern tõl kezd ve fi gye lem mel kí sé ri 
az eu ró pai fej le mé nye ket épp úgy, mint 
a távol-keleti fo lya ma to kat, s ezek köl-
csön ha tá sát. 

Bényei Ta más a poszt mo dern iro da-
lom, pon to sab ban a poszt mo dern pró-
za és a poszt mo dern iro da lom kri ti ka 
fej le mé nye it tár ja elénk. Olyan irány-
za tok ról ol vas ha tunk itt, ame lyek az 
utób bi idõ ben vál tak (és vál nak) egy re 
di va to sab bá, akár az ol va sá si szo ká so-
kat, akár a kri ti kai súly pont ok át ren de-
zõ dé sét ves  szük fi gye lem be. Bényei 
be szá mol a mar xiz mus új ra é le dé sé rõl, 
va la mint a fe mi nis ta iro da lom kri ti ka 
tér hó dí tá sá ról és – nem mel lé ke sen 
– in téz mé nye sü lé sé rõl a nyu gat-eu ró-
pai és észak-ame ri kai egye te me ken. 
A posztkoloniális (Eu ró pán kí vü li) 
iro da lom kri ti ka ér tel me zé si di lem má-
i val szin tén rész le te sen fog lal ko zik. 
Nem cso da, hi szen a vi lág iro da lom 
(újra)olvasási le he tõ sé gei te rem tõd tek 
meg az új szem lé let mó dok, iro da lom el-
mé le ti irány za tok meg je le né sé vel. Az 
ol va sá si prob lé mák mind há rom eset-
ben meg ha tá ro zó ak, hi szen az egyes 
fel fo gá sok az ol va sá si stra té gi á kat 
alap ja i ban ha tá roz zák meg.

Földényi F. Lász ló a poszt mo dern 
fi lo zó fia ak tu á lis kér dé se it ve szi gór-
csõ alá. A fel vi lá go so dás ból ki in dul va 
nyo mon kö vet het jük azt, hogy ho gyan 
épül tek be (és ha so nul tak el; te rü le-
ten ként, né pen ként) a fel vi lá go so dás 
alap ve tõ gon do la tai, és ho gyan él tek 
to vább a bal ol da li po li ti kai gon dol ko-
dás ban. Ez után Eu ró pa esé lye it la tol-
gat ja a 20. szá zad tük ré ben: az elõbb 
jó fél év szá za don át bi po la ri tás ban 
élõ és meg osz tott, nap ja ink ban új ra 
egy sé ge sül ni lát szó Eu ró pa esé lye it, s 
ezen be lül ér te ke zik a sza bad ság ról, az 
em ber (egyén) sze mé lyes sza bad sá gá-
ról, va la mint en nek le he tõ sé ge i rõl és 
al ter na tí vá i ról. Földényi az ér ték vál-
ság fo lya ma tát is re konst ru ál ja, a 19. 
szá za di evi den cia vál ság tól egé szen 
nap ja in kig. Az egyik prob lé mát ab ban 
lát ja, hogy a má so dik vi lág há bo rú 
után meg szûnt a múlt já val együtt él ni 
aka ró, ha gyo má nya i hoz, tra dí ci ó i hoz 
kö tõd ni ké pes tár sa da lom (Nyu gat- és 
Ke let-Eu ró pá ban, Észak-Ame ri ká ban), 
s ez zel ki ala kult a fo lya ma tos, örök ké 
tar tó je len. Azt pe dig, hogy ez (ti. az 
ál lan dó jelenidejûség) az ér té kek vál sá-
gát je len ti, bi zony gat ni sem kell. 

A má sik, ér ték vál ság hoz ve ze tõ 
té nye zõt Földényi az is te nek ha lá lá-
ban (He gel, Nietz sche), a mí to szok 
meg szû né sé ben lát ja, ami azért okoz 
ér ték vál sá got, mert az ér té kek fenn tar-

tá sá nak (is te nek) esz kö zei nem áll nak 
már ren del ke zés re, a kö zös sors tu dat 
fel bom lott, és az ér té ke ket már nem 
le het meg ha tá roz ni. Ez azért érin tet te 
vég ze te sen az eu ró pai kul tú rát, mert az 
a mér ték nek kö te lez te el ma gát. 

Ná das Pé ter is az eu ró pai kul tú ra 
vál sá gá ról be szél. Sze rin te ez a kul-
tú ra épp az ál tal ke rült (és van) vál-
ság ban, hogy nem lé te zik. Es  szé i ben 
Ná das több né zõ pont ból is ki fej ti ezt 
– a je len ke re tek kö zött az eu ró pa i ság 
sza bad ság esz mé nye i rõl (sza bad ság, 
egyen lõ ség, test vé ri ség) tra u má i ról, 
1956-ról, 1968-ról és 1989-rõl be szél. 
A Ná das ál tal em lí tett el sõ két ku darc 
még ma gya ráz ha tó. Az író el kép ze lé se 
és ér ve lé se ak kor vá lik tel jes sé, ami kor 
a har ma dik idõ pon tot ve szi tü ze te seb-
ben szem ügy re. Ek kor ugyan is (1989-
ben) sem mi lyen kény sze rí tõ té nye zõ 
nem gá tol ta az em lí tett esz mé nyek 
meg va ló su lá sát.

A könyv má so dik nagy te ma ti kus 
egy sé gé ben a ká no nok kép zõ dé sé rõl, 
ala ku lás tör té ne té rõl, a ká nont be fo lyá-
so ló té nye zõk rõl ol vas ha tunk. Szilasi 
Lász ló a Jó kai-ká non ról ér te kez ve  be-
mu tat ja, hogy a ká non kép zõ dés meny-
 nyi re ös  sze tett fo lya mat. A ká no nok 
ki ala ku lá sát, fenn ma ra dá sát ren ge teg 
eset le ges té nye zõ be fo lyá sol ja, az 
élet mû ter je del mé tõl kezd ve a tu da tos 
ön me ne dzse lé sen (töb bek közt Jó kai 
rend kí vü li ön igén  nyel írott ön élet raj-
z ára kell itt gon dol nunk), a ko ra be li 
kri ti kán és ol va sá si szo ká so kon át egé-
szen ad dig, hogy az iro da lom po li ti ka 
mes ter sé ge sen avat ko zik be az iro dal-
mi fo lya ma tok ba. Az in ter jú má so dik 
fe lé ben a ré gi ma gyar iro da lom ra, 
il let ve az iro da lom tör té net-írás ra he lye-
zõ dik a be szél ge tés súly pont ja. A ré gi 
ma gyar iro da lom ban ugyan is a szö ve-
gek ke let ke zé se óta több el moz du lás 
ta pasz tal ha tó. A Ba las si tól (és Janus 
Pan no ni us tól) in du ló ha gyo má nyos 
ma gyar nyel vû iro dal mi ká non át- és 
át ren de zõd het; akár a Ba las si-élet mû 
új ra ol va sá si esé lye it em lít jük, akár 
azt, hogy bár Zrí nyi epo sza (a Szi ge ti 
ve sze de lem) ré vén vált iro da lom tör té-
ne ti leg ér de kes sé, a kri ti ka az élet mû 
más ré sze i re is fel fi gyel het.

Szegedy-Maszák Mi hály a Nyu-
gat-je len ség gel fog lal ko zik, il le tõ leg 
az eh hez kap cso ló dó kanonizációs 
tü ne te ket ér tel me zi. Mind ezt tá gabb, 
eu ró pai kon tex tus ban is el he lye zi. Fel-
hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a ká no nok 
ala ku lá sá nak szem pont jai né pen ként, 
de in kább tér sé gen ként el té rõk le het-
nek. Réz Pál sze mé lyes él mé nyek tõl 
át ha tott írá sá ban az 1945 utá ni ma gyar 
iro dal mi kánon(ok) ala ku lá sát elem zi. 
Ká non és ha ta lom el vá laszt ha tat lan sá-
gá ra hív ja fel a fi gyel met, va la mint 
ar ra, hogy a hi va ta los ká non mel lett 
min dig lé te zik el len ká non. Ezenkí vül 
em lí tést tesz a ká non idõ be li ve tü le-
té rõl; a kö zel múlt ban, az el múlt egy-
két év ti zed ben meg halt írók, köl tõk 
(Né meth Lász ló, Jékely Zol tán, Déry 
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Ti bor) még nem eme lõd tek be – új ra 
– a ká non ba. 

Es ter házy Pé ter Ottlikhoz fû zõ dõ 
vi szo nyá ról vall, il le tõ leg az Ottlik 
kö rül ki ala kult kul tusz je len sé gek re 
ref lek tál. A kul tusz ról ter mé sze te sen 
ál ta lá nos ság ban is ki fej ti vé le mé nyét: 
„A kul tusz nak – az iro da lom fe lõl néz-
ve – az a ve szé lye, hogy nem ol va sót 
ne vel, ha nem hí võ ket. Azt gon do lom, 
az a jó, ha az író nak ol va só ja van.” 

A könyv har ma dik ré szé ben a 20. 
szá zad nyolc va nas évei ke rül nek fó-
kusz ba.  

Balassa Pé ter írá sá ban a kor szak-
ha tá ro kat igyek szik tisz táz ni, s meg-
ál la pít ha tó: az egyes mû vé sze ti ágak 
ese té ben a nyolc va nas évek ki fe je zés 
más és más (utó la go san ki je lölt) kez dõ-
pon tot ta kar. Át fo gó ké pet ad a nyolc-
va nas évek fej lõ dé si ten den ci á i ról, 
akár a film mû vé szet fe lõl kö ze lít, akár 
a szín há zi élet vagy az iro da lom vál to-
zá sa it vizs gál ja. 

Keserü Ka ta lin a nyolc va nas évek 
fes té sze tét mu tat ja be igé nye sen, át fo-
gó an, ugyan ak kor az egyes élet mû ve-
ket kü lön is vizs gál va. Az in ter jú e két 
pa ra mé ter men tén szer ve zõ dik. Keserü 
két ség be von ja a nyolc va nas évek szi-
go rúb ban vett be ha tá rol ha tó sá gát; 
nem év ti zed ként te kint a nyolc va nas 
évek re, ha nem az új képiség meg je le-
né sét, az új szen zi bi li tás je len sé gé nek 
fel tû né sét és en nek meg va ló su lá sa it 
jár ja kö rül.

Wilheim And rás a kö tet zá ró in ter-
jú já ban a nyolc va nas évek ze né jé vel 
fog lal ko zik. Az Új Ze nei Stú dió mû-
kö dé sét mu tat ja be, ki emel ve a leg-
fon to sabb ko moly ze nei tö rek vé se ket, 
köz tük Kurtág György ze ne szer zõi és 
ze ne pe da gó gi ai mun kás sá gát, amely 
meg ha tá roz ta az idõ sza kot.

A Ta lált tárgy na gyon fon tos és jó 
könyv. Fel mu tat ja és ér té ke li az el múlt 
év ti ze dek mû vé sze ti fo lya ma ta it. Sok-
ré tû, gaz dag gyûj te mény, amely bõl 
egy aránt tá jé ko zód hat a szak ma és az 
egy sze rû ol va só. Kul tu rá lis ér dek lõ dé-
sün ket, fan tá zi án kat megmozdít(hat)ja, 
s a kö tet ez zel éri el cél ját; az em bert a 
mû vé szet fe lé ori en tál ja; s nem riasz-
tólag, de na gyon ba rát sá gos in vi tá lás-
nak en ge del mes ked ve kez de tét ve szi: 
a be szél ge tés.

(Ale xand ra Ki adó, Pécs, 2004)
Sü tõ Csa ba And rás

Port rék
és gyors fény ké pek

(Baán Ti bor: Sze rep vá la szok)

El lent mon dá sos vé le mé nye ket ol-
vas hat ni nap ja ink ban a kor társ könyv-
kri ti ka hely ze té rõl és ní vó já ról. Az iro-
dal mi la pok ál ta lá ban szûk te ret biz to sí-
ta nak csak a mû faj nak, a könyv ki adás 

pe dig szin te tel je sen ér dek te len nek 
mu tat ko zik irán ta. A szak ma ugyan-
ak kor elég gé né pes me zõnyt mond hat 
ma gá é nak, mely be ör ven de te sen so-
kan kér nek be bo csát ta tást a ki vá ló el-
mé le ti fel ké szült ség gel ren del ke zõ és 
pró ba té telt ke re sõ fi a ta lok, az elõt tük 
já ró nem ze dé kek pe dig szép szám mal 
vo nul tat nak fel nagy ne ve ket, te kin té-
lyes ér te ke zõi élet mû ve ket. Bár csak 
meg len ne azon ban ez a faj ta ki egyen-
sú lyo zott sá ga a kri ti ká nak olyan ér te-
lem ben is, hogy a be fo gad ha tó ság és 
az ori en tá ció te rén egy aránt nyi tott nak 
és leg alább an  nyi ra ol va só köz pon tú-
nak is mond hat nánk, il let ve en ged ne 
va la me lyest a kam pány sze rû ség bõl, a 
klik ke se dés bõl!

Írá som egy olyan kri ti ka kö tet be-
mu ta tá sá ra vál lal ko zik, mely a mû faj 
mû ve lé sé ben két ség kí vül „jó szol gá-
la ti” kül de tést tel je sít, s mi köz ben 
a szak ma ko mo lyan vé te lét il le tõ en 
igyek szik nem ten ni en ged mé nye ket, 
jó esé lye van ar ra is, hogy az „ava tat la-
no kat” kö ze lebb hoz za az ol va sás hoz, 
az ér tõ be fo ga dás hoz, ér dek lõ dõ fi gyel-
mü ket meg tart sa, erõ sít se. Eré nye it 
el is me ren dõ mi nõ sül he tett te hát az Év 
köny vé nek a 2004-es ter més ku ra tó ri u-
mi szem lé zé se kor, amely nek ér té két az 
is nö ve li, hogy olyan kon ku rrenst elõ-
zött meg, amely az tán el nyer te a Szép-
írók Tár sa sá ga dí ját az es  székri ti ka 
ka te gó ri á ban (l.: Angyalosi Ger gely: 
Rom ta la ní tás).

Baán Ti bor mû vé szi egyé ni sé gét, 
iro da lom hoz va ló kö tõ dé sét meg is mer-
ni az utób bi évek ben mind gyak rab ban 
nyí lik al kal ma az ér dek lõ dõk nek. Köl tõ-
ként 1995-ben, majd’ öt ven éve sen pub-
li kál ta el sõ kö te tét (Ma dár ház), me lyet 
az óta már négy újabb is kö ve tett (Al vi-
lá gi anzix, Az egy ség ál ma, Szen tély, 
Lomb hul la tó idõ), esz ten de je pe dig kol-
lá zsok ból nyílt ki ál lí tá sa is szem lél tet te 
több év ti ze des al ko tó ked vé nek ered-
mé nye it (a Sze rep vá la szok bo rí tó ját 
szin tén sa ját kol lá zsa dí szí ti). Né mi leg 
meg ké sett nek mond ha tó be ér ke zé sét 
se gít tá gabb pers pek tí vá ból szem lél ni e 
kri ti ka gyûj te mény is, mely már a 80-as 
évek vé gé tõl kezd ve ta nú sít ja a szer zõ 
je len lét ét az iro dal mi élet ben.

An nak el le né re, hogy a kö te tet az 
em lí tett el is me rés a kri ti kaka te gó ri á-
ban ér te, a ben ne ta lál ha tó ér te ke zé sek 
mû fa ji meg osz lá sa még is dif fe ren ci-
ál tabb. A könyv al cí me (Es  szék és 
ta nul má nyok) ma ga is utal er re, s az 
írá sok nak több mint a fe le va ló ban a 
könyv kri ti ká nál-re cen zi ó nál na gyobb 
lép té kû vál lal ko zás: ta lá lunk itt mo-
tivikus kap cso lat rend szert vizs gá ló 
élet mû-elem zé se ket csak úgy, mint 
a pá lya ké pi át te kin tés igé nyé vel ké-
szült al ko tói port ré kat. Míg az utób bi 
cso port ba el sõ sor ban a gyûj te mé nyes 
szer zõi kö te tek be mu ta tá sá hoz kap-
csolt, át fo gó, ki te kin té sek ben gaz dag 
ta nul má nyok so rol ha tók (l. a Csor ba 
Gyõ zõ, Csokits Já nos, Ba ka Ist ván, 
Döbrentei Kor nél, Nagy Gás pár, 

Kemsei Ist ván mun kás sá-
gá ról szó ló szö ve ge ket – a 
Gu tai Mag dá ról és Vil lá nyi 
Lász ló ról írott is mer te tõ ket 
vi szont in kább rö vid váz-
lat nak ne vez ném), ad dig a 
füg get len ku ta tó mun ka ered mé nye it a 
Jánosy Ist ván pá lya kez dé sé rõl, a Rá ba 
György-fé le lét böl cse let, em lé ke zet 
és kép vi lág kap cso lat rend sze ré rõl, 
a Fo dor And rás tár gyi as sá gá ról, az 
Or bán Ot tó iró ni á já ról, a Ta kács Zsu-
zsa sa já tos emó ció ke ze lé sé rõl, il let ve 
a Ferencz Gyõ zõ-ver sek sze mé lyes 
sze mély te len sé gé rõl, nyel vi-po é ti kai 
ka rak te ré rõl ké szült te ma ti kus elem zé-
sek szem lél te tik.

A vá lo ga tás ban ta lál ha tó írá sok 
egyet len ki vé tel lel élõ (leg alább is a 
fo lyó irat köz lés kor még élõ) lí ri ku sok-
ról, kor társ köl té sze tünk je le se i rõl 
be szél nek. A kö tet nyi tó da rab nem-
csak eb ben a vo nat ko zás ban tér el a 
töb bi tõl, ha nem azért is, mert Pi linsz-
ky Já nos és Toldalagi Pál mû ve i nek 
vi lág szem lé le ti és áb rá zo lás mód be li 
pár hu za ma it (oly kor el len tét pár hu za-
ma it) szem re vé te lez ve a kom pa ra tív 
vizs gá ló dás ak tu á lis irá nyult sá ga más 
jel le gû komp le xi tást mu tat fel, il let ve 
itt az is meg kü lön böz te tõ jegy, hogy a 
könyv e leg ter je del me sebb írá sa hang-
vé tel ét te kint ve is a leg kö ze lebb áll az 
es  szé mû faj klas  szi kus mo dell jé hez.

Baán Ti bor ér te ke zõi men ta li tá sát, 
kri ti ku si kö ze lí tés mód ját el sõ sor ban 
az te szi jel leg ze tes sé, hogy – ma ga is 
lí ri kus lé vén – a sze mé lyi ség re han gol-
tabb, il let ve mûközelibb gon do lat- és 
ér ze lem tük rö zés jel lem zi. Ha bár 
vá lo ga tá sá ban csak egy al ka lom mal, 
Jánosy Ist ván ese té ben ta lá lunk uta-
lást elem zõ és elem zett köz vet len 
kap cso la tá ra, ba rát sá gá ra, az ol va só 
szá má ra még is egy ér tel mû nek tû nik, 
hogy a kö tet be eme lést nem csu pán 
az írá sok mi nõ sé gi sze lek tá lá sa elõz te 
meg, ha nem az is köz re ját szott, hogy 
kik azok a szer zõk, akik nek al ko tói fel-
fo gás mód já val a szem lé zõ a leg in kább 
ké pes azo no sul ni, be széd mód juk ra bel-
sõ in dít ta tás ból, ro kon ér zé keny ség gel 
fi gyel ni, ar ra ol va só ként is rá han go lód-
ni. Ez a jó ér te lem ben vett el fo gult ság 
itt egy ál ta lán nem vá lik vis  sza tet szõ vé 
(bár Hules Bé la nyelv egy sze rû sí tõ 
„köl tõi já té kát” mint ha a kel le té nél el-
né zõb ben mi nõ sí te né csu pán írás kép-
egyé ní tõ gesz tus nak), ha nem ép pen 
el is me rést ér dem lõ je le an nak, hogy 
a köl tõ-kri ti kus a mi nõ sé get igyek szik 
fel mu tat ni, szak mai, po é ti kai, mo rá lis 
ér ték rend je és -szemlélete ho mo gén 
és sta bil.

A kö tet cí me és fe je zet cí mei (Ér té ke-
ink  nyo má ban, Esz me vál tó, Sze rep vá-
la szok, Ön meg ha tá ro zás) ar ra utal nak, 
hogy ezek az ér te ke zé sek el sõ sor ban 
ar ra kí ván csi ak, mi ként ké pes fel mu-
tat ni kor társ köl té sze tünk a szá zad- és 
ez red for du lós vál ság kor szak nak a sze-
mé lyi ség re és a köl tõi sze rep vál la lás ra 
gya ko rolt ha tá sa it. Mind eh hez per sze 


