
nünk a mierte.nl Hiszen már magában a kérdésben 
benne rejlik a normativitás: hogy kellene lennie ma
gyar regénynek, lehetőleg nagy realista regénynek, 
amelynek modelljétói a merészebb szerzők azután 
el-elhajolgathatnak a hátborzongató modernség va
lamelyik válfaja irányában. Talán részleteznem sem 
szükséges, mennyire abszurd ez a „kell". Legalább 
ennyire abszurd lett volna, ha egy irodalmár a múlt 
század elején kijelenti, hogy a realista próza egyik 
fő árama éppen Oroszországban tör majd felszínre. 
Utólag magyarázható valamelyest egy művészeti ág 
prosperitása egy adott országban és történelmi kor
ban; ám az „objektív" társadalmi körülményekből és 
a műveltség általános szintjéből előre aligha látható. 
S ez történelmietlenné teszi azt az utólagos" kér
désfeltevést is, hogy valami miért nem jött létre. 

Említett kisportréiban Bodnár György jó minő
ségérzékkel ítél az elemzésre kiválasztott alkotók
ról, s ítéletei alkalmazkodnak az írói egyéniségek 
sajátosságaihoz. Ha alapkoncepciójának gondolat
menetét nem is mindegyik arckép viszi tovább 
egyenlő mértékben, módszerének hajlékonysága és 
rugalmassága általában gyümölcsözőnek bizonyul. 
Sohasem érezzük azt, hogy erőszakot tenne a té
nyeken prekoncepciója igazolására. Fő értékelő kri
tériuma az, hogy az író reflektál-e az ábrázolt vi
lágra, vagy csupán annak szócsöve marad. Kérdés 
persze, hogy a reflektáltság elégséges kritérium-e 
az esztétikai érték megállapításához; de elfogadhat
juk azt az álláspontot, hogy a modernség meghatá
rozásában, bármely szempontból közelítsük is meg, 
a reflektáltság valamilyen formában jelen lesz, s ezt 
feltétlenül regisztrálni kell. 

Kimondva-kimondatlanul mintha az lenne Bod
nár György véleménye, hogy nagy epikai fonnák 
megalkotására Magyarországon ebben az időszak
ban ab ovo nem volt mód. A cselekményközpontú 
mese felbomlásából levont következtetései viszont 
abba az irányba haladnak, hogy a modern magyar 
epika első igazi kiteljesítójét Krúdy Gyulában lás

suk. Ki is mondja, hogy a premodern magyar elbe
szélésből leszűrt tendenciák a novellaciklus és 
Krúdy művészete felé mutatnak. Megállapítja azon
ban, hogy Krúdy mellett elhaladt a Nyugat „folya
matos poétikai forradalma". Már ez is kell hogy 
gondolkodtasson minket: ez a forradalom ezek sze
rint nem az irodalmi modernség irányába, hanem az 
újrealizmus vagy az újklasszicizmus irányába ha
ladt? Krúdy megmaradt magányos figurának, s a 
Nyugat inkább Móriczcal azonosította magát. Ha 
azonban a világirodalmi erővonalakat vesszük fi
gyelembe, a Móricz-próza legfeljebb csak szociális 
és ideologikus üzenete szempontjából hozható 
összefüggésbe valamilyen forradalmisággal; próza-
poétikai szempontból Móricz sohasem tartozott a 
nagy újítók közé. Igaz, hogy elbeszélő művészete a 
népnemzetivel való szembefordulás jegyében indult 
— ám felvethetjük a kérdést, hogy volt-e reprezen
tatív népnemzeti elbeszélő művészet (mint ahogyan 
kétségtelenül volt ilyen líra)? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések motoszkáltak 
bennünk Bodnár György könyvét olvasva. Ennek a 
könyvnek az egyik legnagyobb erénye tán éppen ez 
a problémaérzékenység, problémaébresztő jelleg. 
Nyitottsága az új elméleti megközelítések irányá
ban, a ketegorikus ítéletektől való higgadt tartózko
dása, az örökölt értékszempontok legtöbbjének kri
tikus kezelése, az írói specifikumok és a műalkotás
egyéniségek mélységes tisztelete jellemzi Bodnár 
György irodalomtörténészi alkatát. Magam még azt 
is a javára írnám, hogy van bátorsága bizonyos el
lentmondásokat ellentmondás mivoltukban a gon
dolatmenetébe építeni anélkül, hogy megkísérelné 
látszatfeloldásukat. A könyvet azzal az érzéssel 
tesszük le, hogy az irodalomtörténetben minden új
ra mozgásban van; hogy semmi sem dőlt el, de leg
alább már látjuk maguknak a kérdéseknek a körvo
nalait. 

Angyalosi Gergely 

JELZÉS A VILÁGBA 
A magyar irodalmi avantgárdé válogatott dukumentumai. Válogatta és szerkesztette Béládi Miklós és Pomogáts 
Béla. A szöveget gondozta Pomogáts Béla. Bp. 1988. Magvető K. 6291. 

A Béládi Miklós és Pomogáts Béla szerkesztésé
ben, Pomogáts Béla gondozásában megjelent doku
mentumgyűjtemény kézirata a 70-es évek végén 
kerülhetett a nyomdába. Megjelenését a Magyar 
Könyvkiadók Programja 1982 (megj. 1981. nov.) 

először az 1982. évre ígérte (513. sz. tétel), majd 
azután évrőlévre újra meghirdette. A könyvesbol
tokba csak kerek hét évvel az első meghirdetés után 
jutott el. A dokumentumgyűjteménybe felvett 
anyag válogatásának, az anyag csoportosításának 
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szempontjai az avantgárd-kutatás számára a 70-es 
évek végén lehetséges maximális nyitottságot tükrö
zik. Ekkoriban vált világszerte érdekessé az avant
gárd irodalom öntörvényüségének tudományos vizs
gálata, s e korszakos szemléletváltozás jegyeit mu
tatja Béládi és Pomogáts válogatása is. 

A gyűjtemény (a nyolcvanas években megjelent 
avantgárdtémájú irodalomtörténeti munkák döntő 
többségéhez hasonlóan) a magyar irodalom törté
netében is lezártnak tekinti azt a korszakot, amely
re az avantgárd összmúvészetként való szemlélete 
volt a jellemző. Ez a szemléletmód még szorosan ta
padt vizsgálata tárgyához. Azóta kiderült, hogy 
avantgárd irodalom, képzőművészet, építészet, for
matervezés, film, stb. egyazon eszme megjelenése 
ugyan a művészetek különféle területén, de inter
diszciplináris vizsgálatuk zsákutca. Amennyiben a 
magyar avantgárd irodalom kritikai fogadtatásának, 
tollharcainak történetét akarjuk bemutatni, szük
ségtelen és zavaró minden képzőművészeti analógia 
vagy építészeti párhuzam. Az irodalmi életet az iro
dalmi élettel lehet legjobban megmagyarázni: a ko
rabeli cikktermés önmagáért beszél. A válogatás az 
olvasóra bízza, hogy ítéletet alkot-e, s hoz-e döntést 
bizonyos vitás kérdésekben. Eddig az olvasó nem 
rendelkezett ezzel a szabadsággal. Azok a művek, 
amelyek bizonyos megszorításokkal e dokumen
tumgyűjtemény elődjének tekinthetők, még határo
zottan vallották a minden összefügg mindennel el
vét. Típusát tekintve úgy viszonyul ez a kötet a 70-
es évek hasonló igényű dokumentumgyűjteményei
hez, mint Sándor István Magyar Könyvesháza 
Czvittinger Specimenéhez. 

Ezzel a könyvvel olyan válogatás kerül az olva
sóközönség kezébe, amelynek anyaga nemcsak bő
vebb és megbízhatóbb, hanem megnyugtatóbb is 
minden eddig megjelent válogatás anyagánál. A 
szerkesztők arra törekedtek, hogy a cikkek, bírála
tok, tanulmányok összességükben lehetőleg ne in
dulatokat közvetítsenek, hanem információkat. 
Nem hangsúlyozzák — kilencvenkilenc szemle 
után századikként — az avantgárd bikavadító har-
sányságát, nem kívánják az olvasót sem fárasztani 
sem ingerelni. A dokumentumgyűjtemény olvasása 
ezt a tényt szem előtt tartva is próbára teszi az ér
deklődőt. Helyenként megmosolyogtató az avant
gardisták korabeli kékszeműsége, de az írások tar
talma valószínűleg inkább hitetlen fejcsóválás! vált 
ki a mai olvasóközönségből. Az avantgardisták nem 
egy helyütt tesznek hitet olyan dolgokról (minden 
f ellengzősségük és hevesen lávázó indulatuk ellené
re egy nemzetközi mozgalom alig megmagyarított 
bikkfanyelvén), amelyekről ma elképzelhetetlen, 
hogy annak idején komolyan gondolták, vallották 

volna őket. Az elméleti írások szembeötlő ellent
mondásait olvasva még ma is nagy erővel kísért a 
korabeli értelmezés két kézenfekvő következtetése: 
vagy rosszhiszemű beugratok az avantgardisták (tu
datosan hazudnak) vagy jóhiszemű, megtévedt, el
tévedt emberek, akiket vissza kell téríteni a helyes 
útra. Irodalmuk — Kassák néhány korai művét ki
véve — értéktelen. A dokumentumgyűjtemény 
olyan pontosan írja le ezt a korabeli tájat, akár egy 
történelmi atlasz. Most szélesebb olvasóközönség 
számára hozzáférhető anyagból válik nyilvánvalóvá 
az, hogy milyen elképesztő értetlenséggel fogadták, 
milyen kínos-keservesen összetákolt elméletek se
gítségével értelmezték a magyar avantgárd irodal
mat a 10-es és 20-as években. A korabeli dokumen
tumok meggyőző erővel bizonyítják, hogy sem Kas
sákék elméleti írásaiból, sem az irodalomkritikából 
nem vált érthetővé olyan központi fogalmak világos 
jelentése, mint pl. „embertartalom" vagy „kozmi
kusság", „aktivizmus" vagy „konstruktivizmus". 

A kötet szerkesztői arra törekedtek, hogy az 
avantgárd irodalom keletkezésének, forgalmazásá
nak és fogadtatásának során termett dokumentu
mok reprezentatív válogatásával bemutassák 

1. az avantgárd írók/költők irodalmi műalkotás
nak is beillő manuf esztumaiban és elméleti írásaiban 
megnyilvánuló avantgárd ideológiát, amelyet ők éle
tük és irodalmuk értelmezésére egyaránt alkalmaz
hatónak tartottak; 

2. az avantgardista ideológia által kiváltott vitá
kat; 

3. valamint az irodalomkritikai fogadtatás leg
fontosabb típusait. 

Szerkesztői utószavában Pomogáts Béla azt írja, 
hogy „...a mozgalmi krónika rendjében próbáltuk 
elkülöníteni az irodalmi avantgárd szakaszait, elmé
leti és művészeti irányzatait" (620.). Igaz, hogy 
mozgalom és irodalom szinte minden műben és min
den dokumentumban majdnem elválaszthatatlanul 
keveredik, mégis vitathatónak tartom ezt a szem
pontot. Nem a hetvenes évek végére — amikor a 
kötet anyaga nyomdába kerülhetett — visszavetít
ve tartom vitathatónak, hanem ma, amikor ezeket a 
sorokat írom. 

Az akkori magyarországi közállapotok még nem 
tették lehetővé azt, hogy tételesen ki lehessen mon
dani: az avantgárd nem a szocialista eszmeiség iro
dalmi vetülete, hanem kezdettől fogva, Révai Józse
fek 191 7-es kiválása óta két különböző dolog, a Ma 
és Kassák minden anarchista-kommunista verbális 
tűzijátéka ellenére. Akkor ezek szerint Révaiéknak 
lenne igazuk, akik kiválásuktól kispolgári elhajlók
nak tartották Kassákot és körét? Erről sincsen szó. 
Arról van szó, hogy a magyar avantgárd irodalom 
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fogadtatástörténeti dokumentumainak két archetí
pusa létezik: egyik Babits 1916-os tanulmánya a 
Nyugatban, a másik viszont Lukács György 1926-
os tanulmánya bécsi Új Márciusban (675—678.) 
Mindenki, aki a strukturalizmus és a hermeneutika 
megjelenéséig nem az összehasonlító iroda
lomtudomány szemszögéből írt a magyar avantgárd 
irodalomról, e két tanulmány valamelyikének gon
dolati körében mozgott vagy eszmeiségük ötvözé
sére tett kísérletet. Babits tanulmánya megtalálható 
a kötetben, Lukács meg arról ír, hogy az avantgárd 
irodalom rossz, és azért rossz, mert Kassák jellem
telen. Azt hazudja, hogy kommunista, valójában 
azonban a munkásmozgalom árulója, mint minden 
kispolgár. Az avantgárd irodalom ezért válságtünet, 
a burzsoá dekadencia terméke. Ezt a véleményét 
Lukács nem 1926-ban, Kassák számozott verseinek 
olvasásakor, a Tisztaság könyvét bírálva alkotta 
meg: hajszálpontosan ugyanezt gondolta 1919-ben, 
amikor Kassák még „érthető" verseket írt (1- Eorsi 
István: Életrajz — magnószalagon 2. «Interjú Lu
kács Györggyel» második rész. Új Symposion 1981. 
(197.) 315—327.) Ugyani® gondolkodott 1947-
ben is (Emlékkönyv Kassák Lajos születésének 60. 
évfordulójára) és ismét csak: pontosan ezt a gondo
latot variálja 1969-ben (Vas István: Kispolgári 
kompromisszum — Kassák; Új írás 1969. 3.108— 
109.). Azért rajzoltam meg ezt a hosszú, fél évszá
zados vonalat, hogy Lukács kivételes gondolati hű
sége kapcsán bemutassam: a szocialista eszmeiségű 
irodalomkritika nem érzékszervi tapasztalatai után 
ítélt (ekkor be kellett volna látnia: Kassák nem áru
ló, stb.), hanem elvi-elméleti alapon, mindig az ép
pen aktuális párthatározatnak megfelelően. írhattak 
a magyar avantgárd irodalmárok, amit akartak: ha 
nem követték szorosan a pártvonalat, megkaptak a 
piros lapot (ha viszont a pártvonalat követték, meg
szűntek avantgárdok lenni). Arról van szó tehát, 
hogy avantgárd irodalom és avantgárd mozgalom 
nemcsak két különböző dolog, hanem egymásba fo
lyatva őket, kölcsönösen megsemmisítik egymást 
(egy-egy alkotó munkásságán belül is). 

Ezt csak a nyolcvanas években ismerték fel, de a 
felismerés nyomán egyre világosabbá válik az is, 
hogy a két világháború között nem az ún. baloldali 
kritika volt az avantgárd irodalom bírálatának leg
alkalmasabb módszere. Szó sem lehet arról, hogy 
akár megközelítő pontossággal felfogta és értékelte 
volna az avantgárd irodalmat. A dokumentumkötet
ből kitetszik, hogy az ún. polgári kritikához képest 
rendkívül kevés szempontot számba vevő, szűk lá
tókörű megközelítési mód volt a szocialista kritika 
erkölcsi értékítélete, mely lényegében az alkotók 
dekonstruált jelleméből vonja le szomorú végkövet

keztetéseit. Itt viszont már önmagát kínálja a kér
dés: akkor mi szükség ezeknek az értékítéleteknek 
megismertetésére a szélesebb olvasóközönséggel 
is? Ha az esztétizmus irodalmáról állítanánk össze 
dokumentumgyűjteményt, aligha Rákosi Jenő Nyu
gat-szidalmazásaiból válogatnánk. Éppilyen kurta 
divatja volt az Ady-gyalázás csokorba gyűjtésének 
is. (Az Ady—Rákosi-vita. Egy irodalmi per aktái 
1915—1916-ból. Kardos László vezetésével kiad
ják a debreceni zsidó gimnázium VII. és VHJ. o. ta
nulói. Debrecen 1940.) Miért van szükség továbbra 
is arra, hogy olyan emberek kínos szellemi verejté
kével ismertessük meg az olvasót, akik napnál vilá
gosabb módon egy mukkot nem értettek az avant
gárd irodalomból? 

Egyáltalán nem hiányolom Lukács György 
1926-os írását a kötetből, de meg kell állapítanom, 
hogy az a szemléletmód, aminek alapján ő ítélt — 
az avantgárd irodalom társadalmi válság tüneteként 
való értékelése — még mindig a kötet írásainak 
többségére jellemző; még mindig ez a benyomása 
támad az olvasónak, ha végigdolgozza magát a kö
teten. Holott nyilvánvaló, hogy az irodalomban köl
tészeti (költészetnyelvi) válságról volt szó, ezen túl
menően pedig az esztétikai értékelés válságáról. 
Társadalmi válság is volt persze, ki ne tudná, de an
nak bemutatása és értékelése nem az iroda
lomtörténet feladata. 

Az irodalomtörténet mindig is bénító erőnek tar
totta a lukácsi értékítéletet, és megpróbálta hatály
talanítani vagy legalábbis megpróbált kibújni alóla. 
Egészen sokáig a magyar avantgárd irodalom kuta
tása csak a magyar proletár irodalom leple alatt tör
tént: itt volt az a hely, ahol — bár elítélően — egyál
talán beszélni lehetett róla. Egyébként nemcsak a 
magyar kutatást bénította meg Lukács értékítélete 
hosszú évekre: köztudomású, hogy Adorno Lukács 
mélypont-elmélete ellenében fejtette ki a maga 
csúcspont-elméletét; ti. hogy az avantgárd a művé
szi fejlődés csúcsa. Első pillantásra úgy tűnik, hogy 
ezt a gondolatot alkalmazta Bori Imre is a magyar 
irodalomra: Adorno nyomán jutott a maga eredmé
nyeire („az avantgárd a 20. századi magyar iroda
lom fő áramlata"), de a munkásságát behatóbban ta
nulmányozva kitűnik, hogy ő egy ettől eltérő, sajá
tos módszert alkalmazott a lukácsi értékítélet ha
tálytalanítására, ő a magyar avantgárd irodalom 
magyar jellegén, szerves, szükségszerű belső fejlő
dés-voltán inszisztáU. Ha Adynak és Móricz Zsig
mondnak is van avantgárd korszaka, ill. vannak 
avantgárd művei, akkor kétség nem férhet ahhoz, 
hogy MAGYAR irodalmi jelenséggel van dolgunk, 
amelyet lehet szeretni vagy elvetni, de elsüllyeszte
ni, kiiktatni nem lehet. Ez a szemlélet valóban ér-
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vénytelenítette ugyan a lukácsi értékítélet jogosult
ságát, de problematikussága az első pillanattól 
kezdve nyilvánvaló volt: olyan hatalmas területeket 
akart elfoglalni, amelyeket elméleti segédeszközök 
híján, pusztán verbálisan sohasem tudott igazán bir
tokba venni. 

A 70-es évekre az Adorno—Lukács értékítélet 
aktualitásai szerencsésen elkoptak, s ezzel párhuza
mosan haladt az irodalomtudományi intézet avant
gárdkutatásának új alapokra helyezése is. Béládi 
Miklós és Pomogáts Béla kezdettói fogva azt hang
súlyozta, hogy elsősorban a feldolgozás, a megkö
zelítés új szempontjainak, munkamódszerének ki
dolgozása a megvalósítandó feladat. Nincsen itt 
hely, és nincs is szükség arra, hogy munkásságuk
nak, és az Intézet munkásságának eme körét meg
rajzoljam; elég Weissgerber két hatalmas avant
gárd-kötetét említenem, és világossá válik, hogy mi
lyen erőt fektetett az Intézet egy korszerűbb szin
tézis megteremtésébe. 

A továbblépéshez ismét az idő múlása segítette a 
kutatást: a posztmodernben nemcsak Adorno és Lu
kács ellentéte vált teljesen és tökéletesen érdekte
lenné, hanem maga az egész avantgárd is. Nincsen 
unalmasabb a tegnapi újságnál. Ebben a helyzetben 
viszont végre kiderült, hogy csakis úgy lehet tovább
jutni a magyar avantgárd irodalom kutatásában, ha 
a művekre összpontosítunk, ha egyaránt figyelmen 
kívül hagyjuk alkotók és kritikusok olyan megnyil
vánulásait, amelyek világnézeti válságként ábrázol
ják az avantgárdot, s csak azokkal foglalkozunk, 
amelyek költészeti válságnak tekintik, és ilyen 
szempontból keresik reá a feleletet. Továbbmenve: 
a költészeti válság stádiumai nyomon követhetőek a 
műveken; a költészeti válság nézőpontjából értel
mes olvasatot ad a magyar avantgárd irodalom kas-
sáki vonulatának szocializmusképe (amely a tudo
mányos marxizmus olvasata alapján szükségszerűen 
ellentmondásos, ostobaságokkal teli hazugságnak 
tűnt), és végül értelmes olvasatot ad a jobb híján 
„aktivizmusnak" és .konstruktivizmusnak" nevezett 
szellemi-világnézeti áramlatok hatása alatt keletke
zett művek értelmezése is. 

Történetietlen és igazságtalan lenne azt állítani, 

SZELI ISTVÁN: AZ ERÓZIÓ ELLEN 

Fórum Kk. Újvidék, 1986.2231. 

Amikor az olvasó kezébe veszi Szeli István Az 
erózióellen című könyvét, és megnézi a tartalomjegy
zéket, csodálkozva latolgatja: vajon milyen koncep-

hogy a szerkesztők nem haladtak következetesen 
végig az általuk megjelölt úton, hiszen a 70-es évek 
végén, az avantgárd összművészet szétbogozásakor 
még nem derült ki, hogy el kell választani egymás
tól az avantgárd irodalmat és az avantgárd mozgal
mat is. 

Nem is erre törekedtem, nem állt szándékomban 
az azóta eltelt tíz év irodalomfejlődését számonkér
ni a dokumentumgyűjteményen: a magyar avant
gárd irodalom kutatásának történetében igyekez
tem elhelyezni. A szövegkiadás nagyon fontos állo
másának tartom Béládi Miklós és Pomogáts Béla vá
logatását, egy olyan irodalomközpontú szemlélet 
alapján létrejött munkának, mely válogatásával 
egyértelműen az avantgárd irodalom öntörvényű 
értelmezése felé mutat. 

Remélhetőleg valóban széles olvasóközönség 
számára megvilágítja azt a tényt, hogy sem maguk 
az alkotók, sem pedig kritikusaik nem juthattak kö
zelebb az avantgárd irodalmi műalkotás törvény
szerűségeinek megismeréséhez világnézeti alapon. 
Ebből a korabeli elméleti álláspontból az követke
zett, hogy az alkotók — amennyiben valóban avant
gárd műalkotásokat hoztak létre — kénytelenek 
voltak esetenként egész költészetüket fenyegető el-
lentmodásokba bonyolódni, a kritikusoknak pedig 
nem volt más választásuk, minthogy világnézetükből 
és irodalomszemléletüktől függóen ezeket az el
lentmondásokat és tehetségtelenség, ül. a jellemte-
lenség megnyilvánulásaként értékeljék. A magyar 
irodalmi avantgárd vitáinak dokumentumait szem
lézve megállapítható, hogy támadásának fényében 
kitűnően kirajzolódnak az irodalom intézmény
rendszerének körvonalai; egy olyan intézmény
rendszer körvonalai, amelybe már a Nyugat is bele
tartozik. Ám a magyar avantgárd irodalom doku
mentumai — a művek — másról szólnak. A váloga
tás legnagyobb eredménye nem az irodalmi élet 
avantgárd összetevőjéről keletkező kép, hanem az 
a bizonyosság, hogy csak nagyon szűk átjáró van a 
kettő között. 

DerékyPál 
(Bécs) 

ció válogatta és rendezte össze a kötet tanulmányait, 
cikkeit esszéit. Mert a könyv viszonylag rövid terje
delméhez képest mind tematikailag, mind műfajilag 

488 



túlzott sokféleséget mutat. S noha egy tanulmánykö
tetnek általában nem alapkövetelménye a központi 
szerkesztettség, itt az írások egymástól feltűnően tá
vol eső területeket érintenek. Az olvasó tehát már-
már túlságosan szerteágazó, diffúz érdeklődéssel vá
dolná a szerzőt, ha pillantása — rendhagyó mó
don— nem tévedne először a Jegyzetekre. Ezúttal 
érdemes itt, a könyv végén kezdeni az olvasást. 

A Jegyzetekben ugyanis eligazítást kapunk arra 
nézve, hogy mi és miért került e kötetbe: nevezete
sen, hogy az utóbbi tíz év írásaiból készült váloga
tást tartjuk kezünkben, azon írásokat, amelyek bi
zonyos jogi, technikai vagy egyéb okok miatt kima
radtak az 1981 -ben megjelent Történő történelem 
című nagy terjedelmű kötetből. És ha emlékeze
tünkbe idézzük a gondosan kiválogatott, jól szer
kesztett könyvet, amely pontos keresztmetszetét 
adja Szeli István munkásságának, rögtön felfedez
hetjük azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a 
jelen kötet tanulmányait az életmű egészéhez kötik. 
A Történő történelem világos tematikai csoportosí
tásába az 1986-ban megjelent tanulmányok azon
nal beilleszthetők, megtalálják helyüket, jelentősé
güket, ami így, elszakítva a társtanulmányaiktól, ta
lán nem mindig mutatkozik meg. 

Az erózió ellen szerkesztésében nem vállalja fel 
egyértelműen, hogy az előző kötet folytatása vagy 
kiegészítése lenne. A hagyományos, egyszerű feje
zetcímek helyett a szerző ezúttal beszédesebbeket 
igyekezett találni. Ez magát a kötetet látványosab
bá, izgalmasabbá tette, hátránya viszont, hogy elfe
di az imént említett összefüggéseket. 

,Az erózió ellen" mindenesetre méltán lett 
kötetcím. Az írások mindegyike valami módon a 
pusztulás elleni küzdelemről szól, az értékmegtar
tás, -megőrzés, -átmentés jegyében fogant. 

A szerző — tematikai alapon — négy csoportba 
osztja tanulmányait. Az első csoport, amely egyér
telműen a Történő történelem Közéleti napló című 
fejezetének folytatása, a „magyar nemzetiségi kul
túra kérdéseiről, mibenlétéről", (7.1.) megnyilvánu
lási fórumairól közöl írásokat elsősorban a filológiai 
tanulmányok körében, esztétikai szempontok figye
lembevételével. A nemzetiségi mikrokultúra törté
nelmi kereteit, társadalmi keresztmetszetét vizsgál
ja, nemzet és nemzetiség viszonyának problemati
kusságát tárgyalja — és kétségtelenül egészséges 
öntudattal gondolkodik erről. Álláspontja a „nem
zettel egyenjogú és egyenrangú nemzetiséggé vá
lás" koncepciójában foglalható össze. (25.1.) Ebben 
a kérdéskörben azonban elkerülhetetlenné válik, 
hogy a szerző időnként ne tévedjen úgynevezett 
politikai vizekre, és ez sajnos nem válik a tanul
mánykötet javára. Politikai jellegű megnyilatkozásai 

ugyanis idejétmúltan harsányak és ideologikusak. 
Manapság már nem feltétlenül erény a polgári iro
dalmat, Zilahyt, Molnár Ferencet irodalmi életünk 
negatív jelenségeiként emlegetni. 

Mindazonáltal fontos módszertani útbaigazítást 
és szempontokat kapunk a kisebbségi kultúra vizs
gálatához. A fejezet záróakkordja, a Nyelvhaszná
latunk etikája (nem azonos az 1972-ben ugyanilyen 
címmel publikált tanulmánnyal) a nyelvművelés 
kérdéseivel, a nyelv és irodalom kapcsolatával fog
lalkozik, és mintegy meghirdeti „az anyanyelv meg
védése az 'elidegenedéstől' tudatos innováció útján" 
programot. (65—66.1.) 

A második nagy egység A história tanulságai cí
met viseli, és három nagy témakörből közöl egy-egy 
írást. Közülük talán legjelentősebb a Herder-tanul-
mány, ami egy nagyszabású kutatás részeredmé
nyeit adja közre: egy irodalmi jelenség, a Herder-
bef ogadás és -hatás hanyatlásának okait kutatja. Ez 
jó lehetőséget ad arra, hogy Szeli összehasonlításo
kat végezzen a magyar és a szerb irodalom 1850 és 
1882 közötti szakaszában, összecsengéseket, és fő
leg eltéréseket mutasson ki a két nemzet irodalmá
nak Herder-adaptációjában, nyomon kövesse a 
Herder-recepció tanulságait. Elsősorban védőbe
széd ez: ama végzetes, nemzethalált kimondó her-
deri 'jóslat'-ot igyekszik megtisztítani a félreérté
sektói eredeti Herder-művekból vett idézetek segít
ségével. A fejezet további két tanulmánya is ezt a 
korszakot választja tárgyául, csak a feldolgozás tör
ténik egészen más szempontok szerint: stílustörté
neti és összehasonlító-elméleti közelítésből. Külön 
figyelmet érdemel a 'preromantika-vita' összegzése, 
egyfajta szintézisre való törekvés megnyilvánulása. 

Szeli István nemritkán választ évfordulót ürügyül 
arra, hogy jeles alkotók kevéssé ismert munkáiról ír
hasson. Ez történik a Látószög első tanulmányában. 
Arany János Irodalomtörténetének bemutatására a 
költő halálának századik évfordulója szolgáltatja az 
alkalmat. A szerző végigvezet bennünket a könyv 
történeti vonatkozásain, és pontosan helyezi el azt 
az Arany János-i életműben. A nagykőrösi tanárko
dás éveiben íródott „tankönyv" összevettetik korá
nak más irodalomtörténeti szakkönyveivel, hibái és 
erényei mind megmutattatnak. Szeli István feltétle
nül azonosul a költői célkitűzéssel, miszerint szük
séges „kiszűrni a magyar irodalom-többszázados 
múltjából az esztétikailag továbbítható anyagot". 
(153.1.) 

A kötet egyik legjelentősebb és egyben legvitat
hatóbb tanulmánya a Jelentésfunkciók Babits iroda
lomtörténetében címet viseli. Szerkezetileg és stílu
sában ez a legigényesebben megírt cikk, lendületes, 
tömör, összefogott írás — ugyanakkor tartalmával, 
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tényszerű megállapításaival vitára sarkallja olvasó
ját. Legelőször nem érthetünk egyet azzal, hogy Ba -
bits véleményét az „igen tiszteletreméltó írókat" il
letően tükröznék azok a sebtiben megfogalmazott 
összegzések, amelyeket Szeli ad közre könyve 154. 
oldalán: (talán itt a legsajnálatosabb az, ami egyéb
ként az egész tanulmánykötetre nézve igaz, hogy a 
jegyzetekben általában nincsenek megjelölve az 
egyes idézetek, hivatkozások pontos forrásai): 

„[Babits] bevallja, hogy az unalmas Klopstockot 
nem olvasta, a pózoló Byronon "könnyen ásít', 
Goethe élveteg, s a közhit ellenére nem szintetizáló 
szellem, hanem csak egy halomba hordja élete do
kumentumait. Tolsztoj Háború és békéje közel sem 
tökéletes regény, s az író olykor szinte ügyefogyot
tan filozofál." 

Ezek a tömör summázatok egysíkú, felületes ol
vasatai Babits megállapításainak, hiszen (feltehető
en) ugyanezekben a babitsi írásokban ugyanezekről 
a szerzőkről a következőket is olvashatjuk: 

„S akkor jött egy nagy könyv, Oroszországból, a 
kornak legnagyobb s talán legremekebb írói alkotá
sa [...] Tolsztoj könyve volt ez, a Háború és béke. 
Alighanem a legjobb regény a világirodalomban, 
noha nem a legtökéletesebb." (418.1. Szépirodalmi 
KIL, 1979.) vagy:,.[Goethe] nyolcvankét éves korá
ban még óriás alkotást fejezett be, a Faust második 
részét. Megadatott neki, hogy evvel egész életmű
vét méltón betetőzze." (343.1.) Vagy: [Byron: Don 
Juan] ,A gúny üdítően éles levegője jár át itt min
dent, s elveszi az avultság illatát. A banalitások mint
egy ellenmérge ez. Az érzelmes nagy szónoki kitö
rések maguktól elvesztik olcsó komolyságukat eb
ben a légkörben, s valami delikát paródiaízt nyer
nek." (316.1.) Ezek után legalábbis kétkedéssel fo
gadjuk a Babitsra irányuló többi, még ha olykor jo
gosnak is tetsző kritikát. Szeli kizárólagossággal vá
dolja Babitsot, túlzott arisztokratikussággal, egyet

értve azokkal, akik szerint Babitsnak pusztán ,.ma
gánvéleménye" (159.1.) van az európai irodalomról. 
Számunkra kérdés: nekünk mindannyiunknak nem 
csak magánvéleményünk lehet-e az irodalomról, a 
műalkotásokról? Ez önmagában nem lehet érték
mérő. 

Magát az „európai irodalom koncepciót" már 
meggyőzőbben bírálja Szeli István. Rámutat annak 
belső ellentmondásaira, mindenekelőtt arra, hogy ez 
nemcsak térben, de időben is túlkorlátozott babitsi 
fogalom, melynek határai nem egyértelműsíthetók, 
és valóban nem lehetnek kizárólagosak. 

A könyv további részében szépirodalmi művek 
elemzései következnek, és itt új lendületet vesz a 
szerző tolla. Jól sikerült „kísérletté" (171.1.) válik 
Debreczeni József Hideg krematórium című regé
nyének elemzése. Logikusan megszerkesztett, lé
nyegre törő kritika ez, találóan megválasztott, 
plasztikus idézetekkel tűzdelve, felkelti az olvasó 
érdeklődését a könyv iránt. Jelentős tanulmány a 
Herceg János novellagyűjteményéhez írt előszó is, 
kár, hogy néhány sablon befurakodott a gondolatok 
közé („valósággal aládúcolt művészi felépítmény", 
„tudatalakító tényezők" olvassuk a 188. olalon). 

A kötetet a Halottak, kertje című fejezet zárja, 
amelyben Szeli Thurzó Lajos költészetét, Tőke Ist
ván anekdotagyűjtő munkáját, valamint Gál László, 
a „vajdasági magyar szatíra és humor mesterének" 
(217.1.) munkásságát méltatja — leginkább azért, 
hogy őket is megvédje az „eróziótól", emlékeze
tünkbe idézve egy-egy verset vagy kedves anekdo
tát. 

A könyv tanulmányai, szerkesztésbeli hibájuk és 
néha vitatható állásfoglalásaik ellenére is, kétségte
lenül bizonyítják Szeli István sokoldalúságát, és to
vább gazdagítják a kortárs irodalomtörténeti, iroda
lomelméleti kutatásokat. 

Rohonczi Edit 
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Schulek Tibor 

(1904-1989) 

Rendkívüli egyéniség távozott körünkből. Schulek Tiborról szólván a régi magyar irodalom tudósai 
és kedvelői számára ez a jelző nem temetési búcsúszólam. Nem ismerte a tudósi féltékenységet, nem 
zárkózott be szakmai ismereteinek szűkebb körébe, haláláig önzetlen segítőkészséggel, vitakedwel, baráti 
szóval, lelkészi szeretetttel és jóakarattal vett részt a magyar reneszánsz és barokk irodalom híveinek 
munkájában. Derűs és kiegyensúlyozott egyénisége nem sejtette, hogy viharos élet áll mögötte: tábori 
lelkészként a doni hadsereg poklát élte át, komáromi evangélikus hívei közül pedig az ötvenes évek 
politikai fanatizmusa távolította el. Mint tudós, „Bornemisza Péter 1535-1584. A XVI. századi magyar 
művelődés és lelkiség történetéből" című 1939-ben közreadott monográfiájával a két háború közötti év
tizedek legjobb íróportréját rajzolta meg. A régi magyar irodalom tárgyköréből akkor Eckhardt Sándor 
két Balassi-könyvén kívül hasonló elmélyültségű, színvonalú és máig tartós érvényű munka nem jelent 
meg. (Most szigorúan a monográfia műfaján belül maradva.) Ez a könyve olyan sokfelé nyitott további 
utakat, annyira megmozgatta a kutatókedvet, nemegyszer félmondatnyi megjegyzéseivel, hogy a magyar 
reformációt kutató szaktudomány a mai napig haszonnal forgatja. 

Bornemisza-monográfiájának elkészülte után az evangélikus gyülekezeti éneklés irodalma foglalkoz
tatta. E kutatótevékenységének terméke többek között a Váradi Énekeskönyv 1975-ös hasonmás kiadá
sához írott kísérő tanulmánya. 

E sorok írója személy szerint is hálával tartozik Schulek Tibornak, aki az akkor ifjú Bornemisza-ku
tatót szakmai tanácsaival segítette és barátságába fogadta. 

Könyve mottójául egy Bornemisza-ének versfőinek latin jelmondatát választotta. Eszerint élt és halt: 
„Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce domini nostri Jesu Christi " 

Nemeskürty István 
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