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Szegedy-Maszák Mihály szá-
mos talentummal indult. 
Kis iskolás korában zongoráz-
ni tanult, s nagy jövőt jósol-
tak neki mint zongoramű-
vésznek. A képzőművészetek 
iránti érzékét családi örökség-
ként kapta: édesapja festőmű-
vész volt, édesanyja a népmű-
vészet szakértője, egyik őse 
Barabás Miklós. Angolra és 
franciára már gyermekkorá-
ban nagyanyja kezdte taníta-
ni. A talentum azonban nem 
megvalósultság, hanem lehe-
tőség. Tőke, amelyet lehet 
szétszórni, eltékozolni, és le-
het hasznosítani. Szegedy-Ma szák Mihály 
élete az utóbbit példázza.

Nem lett zongoraművész, mert szigorú 
önkritikájával úgy érezte, hogy nem tud a 
tökéletességnek arra a fokára eljutni, amelyet 
ő egy valódi zongoraművésztől elvárt. Csak 
szűk családi körben zongorázott. De a zene 
élete szerves része maradt, és amit ezen a téren 
tudni kellett, tudta. Nem lett művészettörté-
nész vagy műkritikus sem. Az irodalommal 
és a nyelvvel való foglalkozást vállalta, de úgy, 
hogy az irodalmi alkotásokat és jelenségeket 
mindig a kultúra egészének összefüggésében, 
tehát a zenével és a képzőművészetek kel össze-
függésben vizsgálta. A kultúra különféle te-
rületeinek együttlátása, az egyes jelenségeknek 
a nagy egész összefüggésében való szem lélete 

és értelmezése volt jellemző 
munkásságára.

Csak egy parányi példa: 
egyik munkájában hosszab-
ban tárgyalja, hogy ugyanazt 
a zeneművet melyik nagy 
karmester hány perc alatt 
adta elő. Ezt lehet apró érde-
kességként, lehet egyéni vagy 
korízlés következményeként 
tárgyalni. Szegedy-Maszák 
Mihály ezt a jelenséget olyan 
összefüggésbe illeszti, mely 
nemcsak a zene, hanem az 
irodalom és a képzőművészet 
vonatkozásában is fölvetődik. 
Menyiben azonos a mű ön-

magával a befogadó szempontjából? Hogyan 
változik a kor, az ízlés fogékonyságának, 

„szellemének” változó lég körében a mű meg-
ítélése? A befogadás Szegedy-Maszák Mihály 
gondolkodásában egyébként is fontos helyet 
foglal el. Végső soron az, hogy mi az irodalom, 
nem utolsósorban attól függ, hogy a kor mit 
tekint annak.

Valahogyan ezt akarta kifejezésre juttatni 
az általa főszerkesztett A magyar irodalom 
történetei-ben is, amely szándéka szerint ép-
pen arra akarta a figyelmet irányítani: a vál-
tozó korok másképpen látják az irodalmat, 
mást vagy más miatt emelnek kánoni rangra, 
minden kor a maga elméleti meggondolásai 
alapján kell, hogy megalkossa a maga iroda-
lomtörténetét. 

Pályáját a lexikonok és a visszaemlékezések 
részletesen ismertetik. Most inkább három, 
valamilyen szempontból érdekes, jellem ző 
mozzanatot emelek ki. 1966-ban az ELTE 
magyar–angol szakán végzett, utána egy an gol, 
cambridge-i ösztöndíjra kapott ajánlatot, és 
kivételesen, különös jóindulatképpen enged-
ték meg, hogy azt elfogadja. (Ez a korra jel-
lemző.) Később meghívták az Egyesült Álla-
mokba a bloomingtoni egyetemre, hogy 
összehasonlító irodalomtörténetet tanítson, 
majd ugyanott a magyar tanszéket vezette 
mint full professor. Mikor hazajött, az ELTE-n 
egymás után a művelődéstörténeti, a 19. szá-
zadi irodalomtörténeti majd az összehason-
lító irodalomtörténeti tanszéket vezette. (Ez 
tudására jellemző.)

Középiskolában csak rövid ideig tanított. 
Egy alkalommal az egyik osztályban a diákok 
a növénynevekről faggatták, provokálva, hogy 
meddig is terjed Szegedy-Maszák tanár úr 
tudása. Ő minden kérdésre válaszolt, és – an-
gol szavakról lévén szó − minden szót fel is 
írt a táblára. Mikor azután a diákok megunták 
a szókérdezést, és már jó sok szó állt a táblán, 
szelíden csak ennyit mondott: Jól van, akkor 
ezeket a szavakat tessék a következő órára meg 
is tanulni. 

Egyetemi óráján sohasem voltam (sajnos). 
De egyszer elmentem az előtt a terem előtt, 
ahol órát tartott. A terem ajtajában, sőt még 
a folyosón is álltak a hallgatók. Egyetemi hall-
gatók gyenge előadásokon nem szoktak to-
longani. 

Tudományos munkásságában sem tagad-
ta meg tanári hajlandóságát. Kemény Zsig-
mondról írt monográfiája bevezető fejezetei-
ben vázolja azokat az elveket és szempontokat, 
melyek szerint Kemény romantikából realiz-
musba hajló pályáját tárgyalni kívánja, de 
ezek a fejezetek nemcsak a monográfia beve-

zetéseként olvashatók, hanem úgy is, mint 
szempontok általában a regény műfajnak az 
eddigiektől eltérő, poétikai tárgyalásához. 
Ezeket a szempontokat érvényesítette azután 
különféle tanulmányokban is, melyek köte-
tekké rendeződve maguk is monográfiákat 
alkotnak. E köteteknek néha már a címei 
jelzik, milyen fontos szemléleti, módszertani 
kérdésekről van bennük szó: Világkép és stílus 
(1980), Szó, zene, kép (2007), A mű átválto-
zásai (2013), A megértés módozatai: fordítás és 
hatástörténet (2003).

Ez utóbb említett kötet címe figyelmeztet 
Szegedy-Maszák Mihály munkásságának egy 
további fontos területére is: a műfordítás le-
hetősége/lehetetlensége/szükségszerűsége 
problémájának tárgyalására. A műfordítás 
önálló műalkotás, minden mű csak azon a 
nyelven eredeti (és tudományosan elemezhe-
tő), amelyen megszületett, egy antológia is 
kifejezhet határozott egyéni állásfoglalást. 
Szegedy-Maszák Mihály a műfordítást illető-
en Kosztolányi Dezső – tulajdonképpen 
Pázmány Péterre visszavezethető − álláspont-
ját teszi magáévá.

Kosztolányiét, akit alkatilag is közel érzett 
magához, s akiről élete utolsó nagy munkáját 
írta, melyben talán egy kicsit a saját kutatói 
pályájának tanulságait is összegezte. (Márai 
Sándorról és Ottlik Gézáról szóló könyvei 
átdolgozott változatának megjelenését már 
nem érhette meg.) Hiszen Kosztolányi gazdag, 
sokszínű pályája kapcsán szinte mindazon 
témák és problémák előkerülnek, ame lyek 
Szegedy-Maszák Mihályt élete során foglal-
koztatták: költemény, regény, novella, a mű-
fordítás lehetőségei és korlátai, a zene és a 
költészet viszonya, az újságírás és az irodalom. 

Kosztolányi is valahogy úgy érezte, mint 
Márai: mindenki csak az anyanyelvén lehet 
igazán író. A fordításban is a célnyelv és mű-
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veltségének ismerete az igazán fontos. Sőt, 
Szegedy-Maszák Mihály szerint egy műalko-
tás anyanyelvi elemzője mindig nehezen 
behozható előnyben van a nem anyanyelvivel 
szemben. Talán ezért tért mindig ide vissza, 
bár külföldön is elismerés övezte. A Nemzet-
közi Irodalomtudományi Társaságnak hosz-
szú időn át volt alelnöke, hívták tanítani 
Cambridge-be, katedrát kapott az Egyesült 

Államokban. Sok nyelvet beszélt, mégis min-
dig hazajött. Az anyanyelvébe. Itt volt otthon.

Ha a talentumok bibliai példázata-beli 
Gazda őt megkérdezné: Hogy gazdálkodtál a 
lehetőség-talentumokkal, melyeket kaptál? –  
bízvást felelheti: Uram, amit kaptam, annak 
sokszorosát adtam tovább.

Ritoók Zsigmond
az MTA rendes tagja

képünk Nándorfi Máté (MTI) felvétele
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ÚJABB SZÖRNYŰSÉG 
A ZIKA BŰNLAJSTROMÁN 

A magzati korban elszenvedett Zika-vírus-
fertőzés az ízületek veleszületett betegségét, ún. 
artrogipózist okozhat – állítják brazil orvo sok. 
A nagyon ritka kórkép az ízületek deformi-
tásával, merevségével, abnormálisan rögzült 
állapotával, valamint izomgyengeséggel jár.  

Vanessa van der Linden és munkatársai 
hét ilyen betegségben szenvedő, tavaly ősszel 
született baba agyát és ízületeit vizsgálták 
képalkotó eljárásokkal. Hét gyerek közül hat 
mikrokefáliában is szenved. Ez utóbbi kórkép 
okozta a tavalyi brazíliai Zika-vírus-járvánnyal 
kapcsolatos pánikot, bár akkor még kérdéses 
volt a kórokozó és a kisfejűség közötti ok-
okozati kapcsolat. Azóta bizonyítást nyert, 
hogy a fertőzés egyéb idegrendszeri károsodás 
mellett valóban okozhat mikrokefáliát. 

A most kimutatott idegrendszeri fejlődé-
si problémákat más kórokozók is előidézhe-
tik, ezek kóroki szerepét azonban vizsgálata-
ik során kizárták. Három gyermek esetében 
a Zika elleni antitesteket is ki tudták mutatni, 
a többieknél kóroki szerepét kizárá sos alapon 
feltételezik. Az artrogipózis rendkívül ritka 
betegség, és éppen a járvány idején született 
hét ilyen bébi – érvelnek. 

A kutatók a gyerekek ízületeinek ultrahan-
gos vizsgálatával nem találtak rendellenessé-
get. Ebből arra következtetnek, hogy az 
idegrendszer fejlődésének zavarai miatt a 
mag zatok az anyaméhben nem tudták azokat 

a mozgásokat elvégezni, amelyek az egészsé-
ges ízületek kialakulásához szükségesek. 

A vizsgálat közvetlenül nem bizonyítja a 
Zika-vírus szerepét az artrogipózis kialakulá-
sában, de ráirányítja a figyelmet a problémára. 
Gyógyíthatatlan, élet hosszig tartó mozgássé-
rültséget jelentő betegségről van ugyanis szó.    

van der Linden, Vanessa –Rolim Filho, 
Epitacio Leite – Lins, Otavio Gomes et al.: 
Congenital Zika Syndrome with Arthro-
gryposis: Retrospective Case Series Study. 
British Medical Journal. 2016. 354. DOI: 10. 
1136/bmj.i3899 • http://tinyurl.com/jdw3rqj

VIRTUÁLIS VALÓSÁGGAL 
A PARAPLÉGIA ELLEN 

Amerikai kutatók (Duke University) agyi 
interfésszel történő tréningeztetéssel elérték, 
hogy gerincsérült bénult emberek – legalább-
is valamennyire – ismét érezzék a lábukat. A 
Miguel Nicolelis és munkatársai által kifej-
lesztett rendszerrel végzett klinikai vizsgálat-
ban nyolc páciens vett részt. Öten több mint 
öt éve, ketten több mint tíz éve voltak teljesen 
mozgásképtelenek. Egy év után négyen annyi-
ra visszanyerték lábukban az érzékelést és 
izmaik működtetésének képességét, hogy 
paralízisüket teljesről részlegesre minősítették 
át. A pácien sek többsége némiképpen hólyag- 
és bélműködése fölött is visszanyerte a kont-
rollt. Ni colelisék szerint ez az első eset, hogy 
ennyi évvel a teljes bénulás bekövetkezte után 
ezekben a funkciókban javulást figyeltek meg. 


