
kevesellték, a magyar politikusok között 
számosan sokallták azt, amit Eötvös java
solt, részint megvalósított. A dualizmus 
aztán visszakozott a nemzetiségi törvény
től, Trefort kultuszminiszteri intézkedései 
pedig (megint a szlovák példára hivatko
zom) visszavonásai lettek az eötvösi írá
sok, intézkedések betűjének és szellemé
nek egyaránt. 

Gángó Gábor könyvének 227. és 267. 
lapjai között ellenőrizhető, milyen kézira
tos és nyomtatott (egykorú és más szakiro
dalmi) forrásokból merített. A budapesti, 
pannonhalmi, bécsi, marbachi, ellingeni 
archívumok Eötvösre vonatkozó és Eöt
vössel kapcsolatos kéziratos anyagára 
építve, a szerző szinte hihetetlen mennyi
ségű irodalmat dolgozott föl. Ugyanakkor 
a könyv nem adatközlések, forrásfeltárá
sok gyűjteménye, ennél jóval több: a for
rásértelmezések úgy következnek egymás 
után, hogy a biográfiai, sajtótörténeti, 
eszmetörténeti, irodalomtörténeti és össze
hasonlító politikatörténeti nézőpontok 
egymást erősítve valósítják meg az oly 
sokat hangoztatott, követelményként em
legetett, ám valójában kevesek által gyako
rolt tudományköziséget. Eötvösnek és 
kortársainak iratait Gángó Gábor „szoro
san" olvasta, nem feledkezve meg a mű

vek hatástörténetéről, illetőleg arról, hogy 
a kortársak (elsősorban osztrák vagy oszt
rák érdekű szerzők) hasonló tematikájú 
röpirataival szembesítse. Gángó Gábor 
könyve elsősorban Eötvös József eddig 
nem eléggé ismert három esztendejének 
újszerű feltárásával jeleskedik, más oldal
ról nézve: a magyar politikai és politika
elméleti gondolkodás alakulástörténetét 
adja, messze a jelzett három esztendőn túl, 
hiszen előzményekre és részint következ
ményekre igen tanulságosan utal. A ma
napság megújulni látszó Monarchia-elem
zések sem nélkülözhetik Gángó Gábor 
kötetét. Eötvöst élete folyamán egyre in
kább érdekelte a Monarchia, hiszen úgy 
vélte: annak léte, korszerűsödése Magyar
ország további sorsa számára is perdöntő
én fontos (lehet). Nem utolsósorban a 
nemzetiségi kérdés elemzését végző kuta
tóknak tett jó szolgálatot Gángó Gábor, 
mikor a részletekbe menően mutatja be 
Eötvös idevonatkozó töprengéseinek egy 
állomását. Egészében és részleteiben sike
res vállalkozásnak minősíthető Gángó 
Gábor monográfiája, bízni lehet abban, 
hogy folytatja munkáját, és hamarosan egy 
teljes Eötvös-pályaképpel fogja meglepni 
olvasóit. 

Fried István 

KERESZTIRÁNYOK. KÖZÉP- ES KELET-EURÓPAI 
ÖSSZEHASONLÍTÓ KULTÚRTÖRTÉNET 
Szerkesztette Berkes Tamás, Budapest, Balassi Kiadó, [1999], 419 1. (Res Publica 
Nostra: Közép- és Kelet-Európai Összehasonlító Irodalomtudomány, 7). 

Bojtár Endre elmúlt hatvan éves. Sokan 
köszöntötték őt, és méltatták nemzetközi 
tekintélyű életútját. A Keresztirányok is 
része a tiszteletadásnak - Bojtár munkás
ságának, szellemi körének, iskolájának 

tudománytörténeti alapjait, jelentőségét és 
perspektíváit kívánja érzékeltetni. 

A tanulmánykötet koncepciója egyedül
álló. Több mint négy évtized régiókutatási-
komparatisztikai szakmunkáiból tizenhat 
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szerző harminc írását közli. A szerkesztő, 
Berkes Tamás négy tematikus egységbe 
rendezte a tanulmányokat. Az elméleti 
bevezető után a közép- és kelet-európai 
irodalmak szemelvényes összehasonlítása 
következik a felvilágosodás korától a szá
zadfordulón át egészen napjainkig, majd 
kapcsolattörténeti, illetve kritikai írások 
zárják az összeállítást. 

Mindez nagyon szép és igazán impo
záns. Mégis, minél hosszasabban böngészi 
az ember a tartalomjegyzéket, annál maka-
csabbul duruzsol a gyanakvás ördöge, 
hogy a Keresztirányok újdonsága illúzió -
a nyomda csupán két friss könyvtábla közé 
préselte a jórészt már megjelent s feledés
be merült dolgozatokat. Berkes nem tett 
mást, mint leporolta és besorolta, sűrítette 
és kurtította őket, s a jó érzékkel politúro
zott kollekció hangsúlyos pontjaira meste
re és barátja, Bojtár Endre írásait állította. 
Amíg csak szemezgetünk, tallózgatunk, 
bele-beleolvasunk a kötetbe, gyanakvá
sunk nehezen oldódik. Egészen más arcát 
mutatja a Keresztirányok, ha monografikus 
műnek tekintjük, engedünk a szerkesztő 
logikájának, s az általa javasolt sorrendben 
ismerkedünk a tanulmányokkal - ekkor a 
szövegek új jelentéssel telítődnek. 

Két üzenete bizonyosan van Berkes 
Tamás összeállításának. Először is számot 
ad arról a komparatisztikai kutatómunká
ról, amely az MTA Irodalomtudományi 
Intézetében évtizedek óta folyt és folyik. 
„A máig tartó jelen 1986-ban kezdődött -
írja a kötet előszavában Bojtár Endre -
amikor az Intézetben megalakult a Közép-
és Kelet-Európai Irodalmak Osztálya. En
nek jelentősége abban állt, hogy a térség 
irodalmainak kutatása hazánkban először 
és egyedül itt szervezeti keretet kapott." 
Ebben a megvilágításban a Keresztirányok 

nem más, mint Bojtár osztályának válasza 
az intézeti munka hatékonyságát, korsze
rűségét, sokszínűségét megkérdőjelezők-
nek. Másrészt a kötet a tehetséggondozás, 
tudományos utánpótlás már-már feledésbe 
merült útjáról is vall. Az egyetemi doktor
iskolák többségének falanszteri fantáziát
lansága nem kedvez az interdiszciplináris, 
összehasonlító kultúrtörténeti vizsgálódá
soknak. Bojtár tudatosan nem uniformi
zálta az osztályán folyó kutatómunkát, ez 
magyarázza a tanulmánykötet elméleti és 
tematikai gazdagságát. 

A Keresztirányok nehéz olvasmány. 
Nem osztom Bojtár Endre derűlátását, 
miszerint a könyv a közép- és felsőfokú 
oktatásban is hasznos segítő lehet. Jelentős 
háttérismeretek és komoly szellemi erőfe
szítés nélkül az olvasó menthetetlenül 
eltéved a tanulmányok terminológiai szö
vevényében, s képtelen követni a szer
kesztő gondolatmenetét. Hogy mennyire 
sokrétű a kötet metodikája, arról az első, 
talán legértékesebb fejezet, az elméleti 
bevezető beszél sokatmondóan. 

A régiókutatás alapjait Klaniczay Tibor 
fektette le 1962-ben: „A kérdés lényege 
véleményem szerint az, hogy van-e a ke
let-európai irodalmak fejlődésének egy a 
nagy nyugati irodalmakétól bizonyos fokig 
eltérő útja, hogy vannak-e ezeknél az iro
dalmaknál a sok évszázados fejlődésnek 
olyan sajátosságai, az irodalom alakulásá
nak olyan törvényszerűségei, melyek a 
közös európai jelenségeknek a nyugat
európai fejlődéstől nem egy tekintetben 
eltérő, de a tudomány számára nem kevés
bé értékes megnyilvánulásait hozták létre. 
Létezik-e egy kelet-európai irodalmi fejlő
dés, van-e a kelet-európai irodalmaknak 
közös története?" Az egyetlen kérdés, 
amiben a tanulmányírók bizonyosan közös 
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nevezőre jutottak, hogy a közép- és kelet
európai komparatisztika feladata a „közös 
történet", a nemzeti kereteken felülemel
kedő irodalomtörténeti szintézis megalko
tása. De hogyan írható le a kelet-européer-
ség, hol a módszer, amely célhoz vezet? 
És ezen a ponton válnak a tanulmányírók 
útjai keresztirányúvá. 

A régió határainak megrajzolása távol
ról sem könnyű feladat. Az elmúlt évtize
dekben megszokott politikai meghatározás 
immár érvénytelen: a hajdani testvéri szo
cialista népek ma acsarkodva futnak ver
senyt a Nyugat kegyeiért. De a társada
lomtörténeti leírás is csak kétes eredmény
nyel kecsegtet. Gondoljunk arra, hogy a 
kisnemzeti szerkezet - vagyis a német és 
az orosz nyelvterület közé eső közép
európai, balkáni, balti népek - kulturális 
látószögének felmérését a határok folya
matos képlékenysége, illetve az ellentétes 
hatások egyidejűsége teszi bizonytalanná. 
A nyugati kultúrkör tipológiai vizsgálatá
nak tapasztalatai csak többszörös áttétellel 
hasznosíthatóak, hiszen a térség irodalmi 
fejlődése megkésett, s az egyes irodalmak 
egymáshoz képest is más-más ütemben 
hozták be a lemaradást. Elgondolkodtató, 
hogy Közép- és Kelet-Európában az etni
kai-nyelvi identitás (túlhangsúlyozása) 
értelmezi a nemzetet, ellentétben a nyu
gaton látott, a 18. században meggyökere
sedett politikai felfogással, amely az ál
lampolgári jogok egyenlőségén alapul. 
Ugyanakkor térségünk irodalma - szem
ben a szakralizáit nemzetfogalommal -
erősen átpolitizált. Az intézményrendszer 
hiánya miatt minden szellemi törekvés 
esztétizáló jelleget ölt. A müvész(et) a 
nemzet lelkiismerete, a költő vátesz, nép
vezér, lángoszlop stb. A kérdést tovább 
bonyolítja, hogy az irodalom mégiscsak 

rendelkezik bizonyos önállósággal, s a 
társadalmi folyamatokat csak közvetve 
tükrözi. Ezzel magyarázható, hogy az 
irodalmi áramlatok megkésettsége nem 
feltétlenül jelent értékcsökkenést az időben 
előttük járó nyugati irányzatokhoz képest. 

A fenti - a tanulmányokban inkább 
csak sejtetett - szempontok ismeretében 
válik érthetővé és értékelhetővé a szerzők 
szellemi küzdelme „a közös történet" 
megírásáért. 

Klaniczay Tibor szerint a szlavisztikai, 
a társadalomföldrajzi (dunatáji) vagy a 
történelmi (Osztrák-Magyar Monarchia) 
vizsgálódás kitaposott ösvényei a régió
kutatást zsákutcába vezethetik. Csak a 
korstílusok jelenthetik azt az „archiméde
szi pontot", amelynek segítségével a két
féle irodalmi fejlődés eltérései megragad-
hatóak: „...míg a nyugat-európai irodal
mak nagy megújulása a reneszánsz korá
ban ment végbe a világiság és a humaniz
mus égisze alatt, addig a kelet-európaiaké 
a felvilágosodás és a romantika korában a 
nemzeti eszme jegyében." 

Bojtár Endre részben más nyonivonalon 
halad. Úgy látja, célszerű a társadalom
történeti és irodalmi szempontokat egy
szerre és egymással összhangban érvénye
síteni. Ennek megfelelően az összes szláv, 
a két balti: a lett és a litván, a román, az 
észt, a magyar és bizonyos megszorítások
kal a finn, az albán, az újgörög és a német
osztrák kultúra összehasonlítása tárhatja 
fel a közép- és kelet-európai kultúrtörténet 
sajátosságait. A korstílusok szinkrón vizs
gálatát maga az irodalmi korpusz teszi 
értelmetlenné, hiszen a régió irodalmaiban 
olyan mértékű a kiegyenlítetlen fejlődés
ből fakadó stíluskeveredés, hogy kétséges, 
beszélhetünk-e egyáltalán nyugati mintájú, 
tehát egymás utáni, körülrajzolható művé-
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szeti irányzatokról. A szakadék fölé Boj
tár az izoglossza-elmélettel épít hidat. 
A szinkrón és diakrón szembeállítást meg
haladó irodalomtörténeti metszetek egybe
vetése egymástól akár száz év távolságra 
lévő jelenségeket kapcsolhat össze. Igaz, a 
térség irodalmainak tipológiai összeha
sonlítása a kultúrtörténet egészére nem 
vonatkoztatható, s az izoglosszákból sem 
állhat össze teljes irodalomtörténet, de a 
módszerrel az eddigi eredmények - ahogy 
a kötet tematikája is - tovább gazdagítha
tok. Ebből a szempontból különösen tanul
ságos a régió fejlődésében fordulópontot 
jelentő nyelvújítási harc metszeteinek 
egybevetése. 

Vajda György Mihály viszont egyol
dalúnak találja Bojtár módszerét, a térség 
irodalmainak nyelvi-kulturális alapú sze
lekcióját, hiszen nem helyez megfelelő 
hangsúlyt a történelmi múlt, a közös 
együttélés kultúraformáló erejére. Megfe
ledkezik arról, hogy a közép-európai né
pek újkori történelmének irányítója, fog
lalata az Osztrák Császárság, majd a Mo
narchia volt. A német-osztrák irodalom 
kirekesztésének a történelmi hitelesség és 
a szintézist megteremtő, világirodalmi 
rangú alkotók (például Franz Kafka) vál
hatnak áldozatává. 

Berkes Tamás - aki a kötet szerzői kö
zül az elméleti dilemmák iránt a legfogé
konyabb - a hermeneutika felől közelít a 
módszertani kérdésekhez. Mint írja, az 
égvilágon minden mindennel összehason
lítható, de a komparatisztikai kísérletek 
többnyire csak a kérdőjeleket szaporítják, s 
kevés tanulságot rejtenek. A kelet- és 
közép-európai kultúrtörténet feladata első
sorban nem a hatás- és motívumtörténeti 
kutatás, ezek ugyanis jórészt feltérképezett 
területek, hanem olyan interpretációs tech

nikák kidolgozása, amelyek a régió iro
dalmai közötti átjárhatóságot, s így a befo
gadói pozíciót is megkönnyítik. 

Talányos kérdés, hogy a bevezető em
lékezetes pillanatai után miért válik a kötet 
színvonala egyenetlenné. Vitathatatlan, 
hogy Bojtár Endrével egy tanulmánykötet
ben szerepelni hálátlan dolog. Felkészült
sége, stílusának meggyőző ereje zavarba 
ejtő. „Az ember féljő..." című kötetének 
idézett fejezetei pedig olyan magas mércét 
állítanak, amelyhez nehéz igazodni. De 
nemcsak Bojtár elegáns és könnyed stílu
sához képest jár néhány tanulmány ólom
lábakon, hanem önmagukban is sántítanak. 
Némelyikükben de facto nem szerepel 
kultúrtörténeti összehasonlítás, érdekes, de 
„magukban álló" bohemisztikai, baltiszti
kai, illetve polonisztikai dolgozatok. Más
hol a párhuzamépítés naiv és vázlatszerű 
(Horváth Károly: Krasinski és Madách; 
Pálfalvi Lajos: Biografizmus a 80-as évek 
lengyel és magyar prózájában). Akadnak 
azonban alapos egybevetések is, itt első
sorban Berkes Tamás írásainak (Groteszk 
irodalom a hatvanas években; Masaryk és 
Jászi) recepcióesztétikai megalapozottsá
gára hívom fel a figyelmet, Krasztev Péter 
dolgozata (A szimbolizmustól a posztmo
dernig) Bojtárt idézően gördülékeny és 
magabiztos, Milosevits Péter tanulmányá
ban („Elátkozott költők": két korszak ha
tárán) pedig sokra értékelhető a „poéme 
d'humanité" közép-európai variánsainak 
árnyalt bemutatása. 

A következő, kapcsolattörténeti fejezet 
a kötet tematikai hiátusairól árulkodik. 
A Keresztirányok azt sugallja, hogy a 
régió népei között a kulturális párbeszéd a 
felvilágosodás korától vált számottevővé. 
Holott a középkori bibliafordítás-, gesta-, 
krónika- és prédikációirodalom, majd a 
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reneszánsz és barokk útirajzai és önéletírá
sai a párhuzam építés gazdag lehetőségeit 
kínálják. Balassi és Zrínyi munkássága 
pedig önmagában is komparatisztikai cso
mópont, s aligha értékelhető a nemzeti 
irodalom keretein belül. 

Kifürkészhetetlen szándék vezette a 
szerkesztőt az utolsó, Irodalomtörténet és 
kritika című fejezet összeállításakor. 
A könyvkritikák inkább érdekesek, mint 
értékesek, s Bojtár Endre vitriolos recenzi
ójának újbóli közlése Fried István könyvé
ről több mint vitatható. Ez a mephistophe-
lesi ötlet csak viszályszításra jó, s a legke
vésbé sem szolgálja a tudományos párbe
szédet a két jeles komparatista között. 

De a haloványabb fejezetek és tanulmá
nyok sem teszik kérdésessé, hogy a Ke
resztirányokban rendkívüli szellemi erőfe
szítés és tudás összegződik. A kötet tucat
nyi nép nyelvének és (szak)irodalmának 
széleskörű ismeretéről tanúskodik, de 
megjegyzendő, hogy a szerzők a cseh, 
lengyel, balti vonulatot részesítették 
előnyben, s például a román kultúra -
Mihail Eminescu kivételével - háttérbe 
szorult. 

A tanulmányok egymást át- és újraér
telmezik, s így festenek képet a régióku
tatás mai állásáról. Három közös pontra 
hívnám fel a figyelmet. 

Szembeötlő a szerzők távolságtartása a 
divatos irodalomelméleti iskolákkal szem
ben. Erre Bojtár Endre Kell-e összehason
lító irodalomtudomány? című tanulmánya 
ad magyarázatot. A szerző idézi Jan Sla
winski gondolatát, miszerint „...az inter
pretáció művészetének törekvéseitől nincs 
folytonos átmenet semmiféle irodalom
történeti szintézishez: módszertani szaka
dék tátong közöttük." Bojtár úgy látja, 
hogy Jauß - és honi alteregója, Kulcsár 

Szabó Ernő - sem tudta áthidalni az in
terpretáció egyszeri, megismételhetetlen 
pillanata, vagyis a hermeneutikai-értékelő 
szempont és a történeti-leíró megközelítés 
közötti távolságot. Bojtár szerint a „helye
sen értelmezett történetiség" és az inter
pretáció közötti űrt az irodalmár szubjek
tuma tölti ki. Vagyis nincsenek jó vagy 
rossz, hiteles vagy hiteltelen irodalomtör
ténetek és -elméletek, csak tehetséges és 
tehetségtelen irodalmárok vannak. Az 
elméleti pallérozottság nem pótolja az 
ihletettségét, eredetiséget, érzékenységet. 
„Akkor mi a haszna az irodalomelmélet
nek? Haszna egyrészt önmagában van, 
abban, hogy önálló diszciplína. Szolgáló
lányként azonban csak annyi, hogy óvato
sabban bánunk a saját és türelmesebben a 
mások véleményével." 

Mindez nem jelenti, hogy a szerzők el
méletileg tájékozatlanok lennének. Berkes 
Tamás a recepcióesztétika szempontjait is 
érvényesíti a cseh újjászületés, Mácha 
Májusának, valamint Masaryk és Jászi 
pályájának bemutatásánál. Sőt, elméletileg 
is érdekes eredményre jut, amikor a keleti 
és a nyugati groteszk, illetve abszurd iro
dalmak társadalmi hátterét és típusait vizs
gálva amellett voksol, hogy a humor, a 
groteszk, az abszurd Kelet- és Közép-
Európa közös nyelvévé vált. Bojtár Endré
nél is kitapintható néhány nagynevű el
méletész ihlető hatása, például Slawiriskié 
és Jurij Lotmané bizonyosan. 

A kötet második szembeötlően közös 
vonása, hogy a történelmi és művelődés
történeti jelenségek vizsgálata legalább 
akkora terjedelmet kap, mint az irodalmia
ké. Bojtár és Berkes történésznek is igen 
felkészült. Az irodalmi müvek társada
lomtörténeti kontextusának érzékeltetése, a 
történelmi folyamattal történő párhuzam-
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építés rendkívül erőteljes, már-már szocio-
logizáló. A Keresztirányokból Közép- és 
Kelet-Európa újkori történelme is megis
merhető. (Jó példa erre Laczházi Aranka 
A balti németség és lett nemzet című dol
gozata.) A kötet szerzői ugyanis úgy lát
ják, hogy az irodalmi tények újfajta meg
közelítéséhez a mögöttük álló történelmi 
folyamatot is újra kell értelmeznünk. Az 
irodalomtörténet mindig kultúrtörténet is -
erre utal a kötet alcíme. 

De Bojtár iskolájának szellemi gyöke
reit a távolabbi múltban kell keresnünk. 
A tanulmányírók vonzódása a felvilágoso
dás gondolkodóihoz, az enciklopédisták 
hűvös racionalizmusának hatása rendre 
tetten érhető. Bojtár gondolkodási techni
kája jellegzetesen deduktív. Intuitív mó
don ráérez egy kultúrtörténeti problémára, 
nem az adatokkal való szembesülés érlel 
meg egy hipotézist, hanem a maga teóriá
jához gyűjt adatokat. A kérlelhetetlen 
logikájú gondolatmenetet tényként inter
pretált adatokkal bástyázza körül - s az 
eredmény rendkívül látványos, hatásos, 
meggyőző. A lehengerlő érvelési technika 
súlya alatt csak kev^s olvasó tűnődik el, 
hogy vajon mekkora az az adathalmaz, 
amely nem állítható a gondolatmenet szol
gálatába. Nyilvánvalóan szerény, de bizo
nyosan nem nulla, i 

Természetesen, mint minden módszer
nek, ennek is megvannak a maga buktatói. 
Az absztrakt, modelláló gondolkodás, 
amely nagyvonalúan átsiklik a rendszerbe 
nem illeszthető adatokon, tényeken, sok
szor a pontatlanság, az elnagyoltság, az 
árnyalatok nélküli sommás megállapítások 
forrásává válik. Vegyük példának Bojtár 
Endre széles panorámájú dolgozatát a 
kelet- és közép-európai felvilágosodásról. 
A konklúzió megkérdőjelezhetetlen - bár 

nemzet és személyiség rendre egymás 
ellenében formálódott, a felvilágosodás a 
régió kultúrájában a nemzeti újjászületés, 
az irodalom öntudatra ébredésének nagy 
pillanata. De az ide vezető úton sok a 
vitatható, nem ritkán pontatlan lépés. Kü
lönösen szembeötlő ez a stílusirányzatok 
tárgyalásakor. Nálunk a népiességből a 
rokokó és a romantika merített sokat, nem 
a szentimentalizmus, utóbbinak viszont 
nem a dal a vezető műfaja, hanem az elé
gia. A szentimentalizmus pont az egyedit 
kereste, nem az általánost, hiszen filozófiai 
háttere az empirizmus. Az egyházi szláv és 
a latin nem „stílusréteggé degradálódott", 
hanem integrálódott, mikor belépett a 19. 
századi irodalmi művek - például Dosz
tojevszkij regényeinek - világába. Bojtár
nak messzemenően igaza van, hogy az 
irodalmár értékelő szubjektumát nem köt
hetik a tradicionális interpretációk béklyói, 
de az mégis túlzás, hogy Berzsenyi „csak 
zseniálisan dadogott", Csokonai nem 
életmüvet, „csak nagyszerű torzót hozott 
létre", a szentimentalizmus „ömlengő 
közhelyhalmaz" és hogy a Fanni hagyo
mányai „émelyítően olvashatatlan". 

A szerzők megközelítési módszerének, 
a racionalizmusnak, a vizsgálódó józan 
észnek is fel-feltünnek a határai, hiszen 
nem hozható mindig összhangba az irraci
onalitás bűvkörében élő romantikával és a 
régió „fantasztikus realizmusával". Néhol 
zavaró a tanulmányírók botfúlűsége a 
metafizikai dilemmák iránt, holott ezeknek 
kulcsszerep jut a kötetben is tárgyalt Ma
dách, Krasinski, Vajda, Ady, Bulgakov 
világában. 

Igaz, a Keresztirányok üzenete nem 
metafizikai, hanem nagyon is történeti. 
A szerzők a közös közép-európai hagyo
mány felfedezésére ösztönöznek, aminek 
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előfeltétele a történelmi önismeret elmé
lyítése, illetve a régió szélesebb kulturális 
kontextusának feltérképezése. Közép-Eu
rópa népei az elmúlt évszázadokban hol 
Rómára, hol Párizsra, hol Bécsre, Berlinre 
vetették vigyázó szemüket, mostanság pe

dig az angolszász világra, „holott egymás
ra jobban hasonlítanak - írja Vajda 
György Mihály -, mint nyugati eszmé
nyeikre." 

Balogh Csaba 
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