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Honnan származik a vonzódása a kortárs erdélyi irodalomhoz?

A szegedi egyetemre részképzésre jártak olyan Kolozsváron végzett
fiatalok, akikrõl késõbb kiderült, hogy költõk. Sánta Attiláék társasága
volt az elsõ, aztán késõbb jött Lövétei Lázár László és Karácsonyi Zsolt,
jelenleg pedig Xantus Boróka, bár õ nem költõ, hanem újságíró. Egymás
után érkeztek, ott voltak a tanszék (a szegedi Összehasonlító
Irodalomtudományi Tanszék) körül irodalomelméletet,
komparatisztikát tanulni, posztgraduális hallgatók lettek, és ha már itt
voltak, az összes mûveiket is rám zúdították. Ezeket kötelességszerûen
elolvastam, és úgy gondoltam, hogy sok értékes anyag bújik meg bennük.

Az erdélyi középnemzedék kialakulása után létezik-e olyan
következõ generáció, amelynek  markáns érdeklõdési köre, stílusa
már kitapintható?

Karácsonyi Zsolt és a hozzá hasonló költõk tudatosan mást csinálnak,
meg is változtatták a Helikonban a rovatcímet. Két helyen látok
csoportosulni fiatalokat, egyszer Balázs Imre József körül, aki adjunktus
a kolozsvári egyetem magyar tanszékékén, valamint Karácsonyi Zsolt
körül, aki a Helikont szerkeszti. Az irányításukkal tevékenykedõknek
köteteik még nincsenek, inkább tanulják a mesterséget.

Ugyanakkor a korábbi nemzedékbõl többen vagy elhallgattak, vagy
nem tudnak olyan érdekességet mutatni, mint amilyen bemutatkozásuk
újdonsága volt. Orbán János Dénes, Sánta Attila elhallgatott. László
Noémi, bár színvonalasan, de jó ideje ugyanazt a poétikát képviseli, így
legfeljebb az utánuk következõktõl lehet valamit várni.

A dráma egyáltalán nem népszerû a fiataloknál, habár rajtuk kívül
elég sokan írnak színdarabokat Erdélyben. A prózában ígéretes után-
pótlás mutatkozik, az egyik Murányi Sándor Olivér, akinek regénye
nyilván nagy vitákat fog kiváltani, igen figyelemre méltó munka.
Továbbá Potozky László novelláskötete (Áradás) szintén színvonalas
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munka, nála inkább az egyes írások jobbak, mint a kötetek. Azt hiszem,
róla még sokat fogunk hallani.

Magyarországon gyakran említik: ahhoz, hogy valaki komoly íróvá
váljon, kell egy kötet. Erdélyben is ugyanez a tendencia, vagy ott íróvá
avat valakit egy-egy folyóirat-megjelenés?

Nem tudom megmondani pontosan, hogy ott kit tekintenek írónak,
elég polarizált. Úgy látom, hogy Kolozsvár és Marosvásárhely között
nincsen átjárás. A Székelyföld egy külön társaság, õk jól megvannak
Csíkszeredában, nagyon vegyes anyaggal dolgoznak, és bár Potozkyt õk
fedezték fel, nem látok náluk nagy “felfedezõ hajlamot”. Azt hiszem, ott
is kötet kell, de mikor megjelenik egy kötet Erdélyben, nem kerül be
Magyarországra, nálunk nincs visszhangja. Az Orbán János Dénes által
birtokolt Bulgakov Kávézóban rögtönöznek egy könyvbemutatót, oda
elmegy 30 ember, mert az egyetemisták inkább diszkóba mennek, és ezzel
a könyv megjelenése letudva. Kritikai visszhang nem szokott lenni.

Milyen Tanár Úr viszonya az internethez?

Semmilyen. Kézzel írok levelet és írógéppel tanulmányt.
Mi annak az oka, hogy nem cseréltem le az írógépet klaviatúrára?
Ötven évig írógépen írtam, már nem akarok mást megszokni.

Egyébként van egy tündéri titkárnõm, aki legépeli, amit kell.

Ön szerint az internet hasznos a tudásátadás terén?

Akármilyen értékrõl van szó, azt mindig és kizárólag az ember
mûködteti. Az internet azt tudja, ami bele van táplálva, de azt nem egy
másik géppel végezték, hanem egy ember, vagy emberek csoportja. Az
internet nem válogat. Azt, hogy melyik abból az értékes vagy
elhanyagolható, a felhasználótól függ. Tehát ha valaki beüti, hogy
Vörösmarty Mihály, akkor fog kapni egymillió találatot, és neki abból
kell kiválogatni azt, ami a munkájához akkor és ott kell.

De az internet könnyebben hozzáférhetõvé teszi az anyagokat, és
sok esetben kiiktatja a könyvtárazást.

A könyvtárazást az egyetemi hallgatók jelentõs része már nagyon
régen kiiktatta az internettõl függetlenül. Ami felkerül az internetre,
néha teljesen véletlen. Tehát elképzelhetõ, hogy értékes anyagok nem
kerülnek fel, ezeket mégis meg kell keresni a könyvtárban.  Az én
nemzedékemnek még van egy olyan érzése, hogy egészen más az, ha
valaki megfogja azt a könyvet. Aki esetleg még egy Vörösmarty-kéziratot
is kézben tud tartani, az már egy igazi élmény.
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Hogyan vélekedik a bölcsészkarok és a magyar tanszékek sorsát,
jövõjét illetõen?

Nyilván nem fognak megszûnni, hiszen Magyarországon a magyar
tanszékek nem szûnhetnek meg, de elképzelhetõ, hogy a bölcsõde és
az óvoda színvonalára fognak süllyedni. Komolyra fordítva a szót, ha
megmarad a jelenlegi struktúra, akkor az egyetemi tanterveket teljesen
újra kell gondolni. Három év alatt a magyar és a világirodalom
történetét, az irodalomelméletet megtanítani nem lehet, nem is kell.
Le kell számolni a hagyományos irodalomtörténeti szemlélettel, és
egy mûfajtörténeti elképzelés szerint kell az alapozó három év alatt
tanítani. Tehát egy év líra, egy év dráma, egy év epika, a magyar és a
világirodalom nagy alkotásainak figyelembevétel, erre építkezve.

Abban az esetben pedig, ha továbbra is fenntartjuk a jelen metódust,
akkor mennyiségi túlterhelés lesz a hallgatókon, és semmit nem fognak
megtanulni. Vagy megtanulják a vizsgára, hogy onnan kijõve
elfelejtsék. Mi szükség van arra, hogy a kedves hallgatók megtanulják:
1780-90 között milyen magyar lapok voltak? Minden kézikönyvben
benne van. Azonban azt meg kellene tanítani, hogy mikor kézbe
kapnak egy verset, egy prózát, egy drámai alkotást, vagy elmennek a
színházba, moziba, bekapcsolják a tévét és látnak egy sorozatot, akkor
azzal mit lehet kezdeni. Azt, hogy mitõl irodalom, mitõl nem irodalom
– de erre nincs idõ az irodalomtörténet mellett.

A huszadik század elején még elég népszerû volt az esszé, most hogyan
áll a szénája ennek a mûfajnak?

Most is vannak jó esszéírók. Ez attól is függ, hogy ki írja. Ha Nádas,
akkor az, bár más jellegû, de teljesen egyenrangú azzal, mintha Szerb
Antal, vagy Halász Gábor írná. Viszont nagyon kevesen tudnak bánni
a mûfajjal, mert az esszéírónak ugyanannyit kell tudni, mint egy
filozófusnak. Legfeljebb lemond az író a lábjegyzetekrõl, és másképpen
írja meg, mondjuk egy szélesebb – ha létezik ilyen –, mûveltebb
közönségnek, és nem egymásnak, mint ahogyan teszik azt egyes
kritikusok. Az esszé egy kísérletet jelent, kísérletet kell tenni arra,
hogy egy korszakot vagy a szerzõ egy korszakát, egy regényt, egy
tendenciát, egy mûfaji lehetõséget hogyan lehet megkedveltetni az
olvasókkal. Arra is, hogyan lehet valamirõl úgy írni, hogy ne csak a
beavatottak szûk köre értse, hanem egy szélesebb közönség. Mondjuk
úgy, ahogyan Szerb Antal a Hétköznapok és csodákat írta.

Boldog Zoltán
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