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„Engem nagyon kevéssé érdekel, ki és hol szúrta le Petőfit

Segesvárnál, és hogy hol van eltemetve”

Interjú Margócsy Istvánnal

„Születtem Nyíregyházán, pedagógus-

családban...”, olvasható az önéletrajzá-

ban. Melyiket érzi hangsúlyosabbnak?

Családi szinten jelen volt egy százöt-

ven éves értelmiségi (tanári, papi) hát-

tér, ebből következően erős értelmiségi 

– elsősorban irodalmi jellegű – szociali-

zációt nyertem gyermekkoromban. Szü-

leim magyar szakos tanárok, azon be-

lül is irodalmi érdeklődésűek voltak, 

emiatt azt kell mondanom, hogy ka-

maszkorom óta nemigen tudtam mást 

elképzelni, mint magyar szakos böl-

csészképzésre menni. Illetve én mate-

matika–magyar szakos akartam lenni, 

de az akkoriban lehetetlen volt, ezért 

választottam mellé nyelvszakot. Nyír-

egyháza annyiban fontos, hogy én 

eléggé éreztem budapesti tanulmánya-

im során, hogy milyen súlyos különb-

ség van a vidéki és a budapesti diákok 

gimnáziumi felkészülése között az ér-

telmiségi pályára, s elsősorban nem a 

közvetlen szakmaiság terén, s milyen nehéz bekerülni a budapesti társaságok 

már kiépült diskurzusrendjébe, mely nagyon különbözik a vidékiekétől. Persze 

nekem azt is jelentette a nyíregyháziság, hogy kamaszkoromban nem voltak 

olyan barátaim, akikkel meg tudtam volna beszélni azokat a bölcsész problémá-

kat, melyek igazán érdekeltek – s barátaim, osztálytársaim közül mindenki vagy 

Debrecenbe vagy Miskolcra ment egyetemre. Pestre pedig apám példáját követve 

jelentkeztem, aki olyan nosztalgiával beszélt Eötvös Collegium-i éveiről, mely azt 

sugallta, hogy ott magasabb színvonalú a képzés, mint a közvetlenül adódó deb-

receniségben. Ugyanakkor volt bennem egy rendes szorongás is a vélelmezett bu-

dapesti „okosabbságtól”, melyet csak a gimnázium utáni katonaévben, pesti tár-

saim segítségével (vagy az ő példájuk belátása alapján…) sikerült ledolgozni.

Első éves egyetemistaként egyből az Eötvös Collegiumba kerül.

Felvettek elsőre a magyar szakra, ahol ekkoriban öt-nyolcszoros túljelentkezés 

volt, s ezután négy évig az Eötvös Collegiumban laktam.
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Ön 1968-ban kezdte az egyetemet. Volt-e „bölcsészkari ’68”?

Ez egy nagyon érdekes kérdés, melyhez rögtön érdemes hozzátenni, hogy én 

kamasz koromban egyáltalán nem érdeklődtem a politika iránt, hisz egy nyír-

egyházi gimnazista számára a politikai mozgástér semmisnek tűnt – nem is 

tűnt fel, hogy olyan egyáltalán létezne. A világ berendezkedése annyira állandó-

nak tűnt, és annyira nem látszott a politikai cselekvés lehetősége vagy értelme, 

hogy az én horizontomon ilyesmi soha fel nem merült. Másrészt azt is hozzá 

kell tenni, hogy ’67 szeptembere óta én katona voltam, és a hadseregben min-

denféle információtól el voltunk zárva, s őszintén bevallom, hogy a fene se olva-

sott újságot. Engem személyesen annyiban érintett a történet, hogy amikor be-

mondták a rádióban, hogy a magyar seregek bevonultak Csehszlovákiába, én 

nagyon megijedtem, hogy visszahívnak, hisz frissen kiképzett kiváló katona 

voltam, aki nyilván alkalmas lett volna, mondjuk, Léva meghódítására...

Amikor Pestre kerültem, akkor meglepetéssel észleltem, hogy kortársaim kö-

zött elég sokan vannak olyanok, akik a politikai cselekvés lehetőségét nem tart-

ják teljes abszurdumnak, s emiatt tüzetesen követték a párizsi és prágai mozgá-

soknak mind ideológiáját, mind eseményeit is. Az Eötvös Collegiumban is volt 

egy nem túl nagy, de erőteljes és okos csapat Könczöl Csaba és Bakos István kö-

rül, akik nagyon komoly politikai figuráknak tűntek föl akkor a szememben. El-

sősként még idegenkedő csodálattal tekintettem rájuk, de később magam is be-

láttam (persze akkor már a bölcsészkari mozgolódások tapasztalatai alapján), 

hogy ez is egy reális alternatívája az egyetemista létnek. 

Mennyiben volt szakkollégiumi jellege akkor az Eötvös Collegiumnak?

A szakkollégiumok épp az én időmben kezdtek megalakulni (vagy mondjam 

úgy: újra működni?), azonban nagyon határozottan fel kell lépnem azon mai, az 

1960 és ’80 közötti Eötvös Collegiummal kapcsolatos mítoszépítés ellen, mely 

erőteljes túlzásokon alapul. Az Eötvös Collegium ekkoriban még nem egy váloga-

tott társaság, hanem egy átlagos bölcsész kollégium volt, mely csak a könyvtár és 

bizonyos különórák révén biztosított többletlehetőséget egy normál bölcsészhez 

képest. Olyan volt, mint egy rendes kollégium, melyben azonban voltak olyan 

diákok is, akik valamilyen egyéni szakmai vagy szakmán túlnyúló érdeklődést 

képviseltek. Ilyen volt például a Bakos István vezette falukutató-mozgalom, 

mely a Collegium negyedét-ötödét érintette, és természetesen voltak az egyes 

tanárok köré szerveződő kisebb szakmai csoportocskák is. Az egész Collegiu-

mot átható szellemiségről beszélni ugyanakkor erős túlzás. Messze nem volt az 

olyan, mint valaha a háború előtti Collegiumban. A ’70-es évek elején volt egy 

nagy szelekció, ugyanis amikor renoválták az Eötvös Collegiumot, akkor a hall-

gatóknak a felét „kidobták” a Budaörsi úti kollégiumba, s ekkor kezdődött, 

hogy az Eötvös Collegium újra valahogyan a hallgatói elit egy részét jelentette, 

ám az csak később kezdődött, hogy az oktatók közül is a legjobbakat igyekez-

tek kiválogatni. Az igazgató Tóth Gábor volt, aki pedagógiai elszántságával 

szorgalmazta volna, hogy a Collegium újra az értelmiségi elitképzés intézmé-

nyévé váljon, természetesen nagyon erős pártirányítás mellett, s ezért élen járt a 

diákok szociális megsegítésében, s nem kis bölcsességgel oldott meg bonyolult 

pedagógiai szituációkat: ugyanakkor azonban ahhoz nem volt sem elég jelentős 

tudós, sem pedig igazán nyitott értelmiségi érdeklődésű ember, hogy a Collegi-

um szellemi életére is rányomhatta volna a bélyegét.
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Említene az egyetemről vagy az Eötvös Collegiumból meghatározó tanárokat?

Meghatározó tanárom nekem tulajdonképpen egyik helyen sem volt. Eleinte na-

gyon szorgalmasan tanultam mindenfélét (érdekes: ezt máig nem bántam meg), 

és csak harmadéves koromban kezdtem a számomra érdektelen tantárgyakat 

technikai problémának tekinteni. A bölcsészkaron akkoriban nagyon sok 

rosszul képzett és pedagógiai szörnyetegként viselkedő káder is oktatott. 

Ugyanakkor voltak olyan igen jelentős figurák is, akik viszont politikailag te-

remtettek igen nehéz viszonyokat (ők általában igen magas funkciót töltöttek 

be a kultúrpolitikában is). Például én rendkívül nagyra becsültem mint tanárt 

Király Istvánt, akit egy rendkívül nagy-tudású és kiváló tanáregyéniségnek is-

mertem meg, ám ennek ellenére az a szerep, amit ő vitt, és amit sulykolt és kö-

vetelt volna a hallgatóktól, annyira taszított már negyedéves koromra, hogy vele 

se lett semmilyen személyes kapcsolatom. A másik ilyen vezető tanár a magyar 

szakon Pándi Pál volt, akinek én ugyan nagyon sokat köszönhetek, hiszen ő 

vett ide a tanszékre, de mégis olyan különös és távoli volt a viszonyunk egy-

máshoz, hogy tíz-tizenkét év alatt, amíg közvetlen főnököm volt, sokat mon-

dok, ha nyolc-tíz alkalommal beszéltünk egymással. Igazi feudális nagyúrként 

eltűrt engem a tanszéken: miután eleinte sikertelenül próbálkozott, hogy a Kriti-

kánál és a Népszabadságnál kritikusként hű irodalompolitikussá neveljen, eltűrt, 

anélkül, hogy komoly ideológiai vagy politikai követelményeket támasztott vol-

na irántam. Más tanárok még náluk is sokkal kevésbé hatottak. Énrám valójá-

ban később két olyan irodalomtörténész tett nagy hatást, mind emberileg, mind 

szakmailag, Mezei Márta és Tarnai Andor, akik az irodalom- és tudománypoliti-

kától tudatosan távol tartották magukat, s kizárólag a klasszikusan értett szak-

mával (természetesen a politikától távol eső szakmai területekkel) foglalkoztak. 

A ’60-as, ’70-es évek bölcsészkarára igen magas ponthatárokkal lehetett csak bekerülni, 

és diplomát is kevesebben kaptak kézhez ekkoriban. Ön szerint mennyiben adott a kor-

szak bölcsészkara elitképzést diákjainak?

Egyrészt egyetemi szinten mind a tanári karban, mind a hallgatói mozgalmak-

ban állandó viták folytak akörül, hogy  tanárt vagy tudóst, átlag vagy elit-értel-

miségit kell-e képezni? Természetesen ez egy teljesen absztrakt vita volt, hisz az 

ELTE tömegegyetem volt már akkor is, jóllehet a mai hallgatói létszám töredéke 

járt csak az egyetemre, s az egyetem jellegét politikailag jóval magasabb szinten 

döntötték el. Bekerülni rendkívül nehéz volt, ugyanakkor ha az ember bekerült, 

bunkósbottal sem lehetett kiverni onnan; s azt sem szabad elfelejteni, hogy a fel-

vettek között kiemelkedően magas volt a protekciósok aránya. Tanulmányi szin-

ten is állandó feszültség volt az egyetem karai közt amiatt, hogy a bölcsészkari 

átlag mindig nagyon magas volt: rendületlenül négy egész körül állt. Ez annak 

eredménye volt, hogy az ’50-es évek rossz tudománypolitikájának következté-

ben megszűnt az oktatási értékelésnek tulajdonképpen minden biztos alapja: ek-

kor vezették be azt a direktívát, hogy a munkás-paraszt fiatalságot nem szabad 

megbuktatni. Az abban az időszakban elindult társadalmi mobilitás egészét 

alighanem ma is pozitívnak lehet tartani, azonban mindez az egyetemi képzés 

szintjén azt vonta magával, hogy mind a tanároknak, mind a hallgatóknak elve-

szett az értékelési iránytűje: senki nem tudta, mit lehet vagy szabad számon kérni, 

s mi is az a tudásmennyiség, ami már elengedhetetlen lenne. S ráadásul mindez 

el volt fedve azzal az abszurd gesztussal, hogy szándékosan olyan követelmény-
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rendszert támasztottak, ami elvileg is teljesíthetetlen volt. Ennek nyomai persze 

mindmáig megvannak a követelményrendszerben, de akkoriban olyan abszur-

dumokkal kellett szembenéznünk, hogy például egy napon kellett leszigorlatoz-

ni a teljes magyar irodalomból, világirodalomból és nyelvészetből. Mivel ilyet 

komolyan elvárni nyilván nem lehet, tehát ebből az következett, hogy az értéke-

lést senki nem vette már komolyan: s a tanárok is könnyebben viselték a helyze-

tet, ha mindenkinek jobb jegyet adtak, minek révén aztán a különböző teljesít-

mények közötti különbségek elmosódtak. Azt viszont hangsúlyoznám, hogy a 

’60-as–’70-es évek fordulóján (szemben a megelőző másfél évtizeddel) az egye-

tem már nem akadályozta meg, hogyha valaki tanulni akarta a szakmát. A meg-

előző időszakban olyan erős volt az ideológiai nyomás és gyúrás, s a szakma 

olyannyira másodlagosnak tűnt, hogy emberfeletti erőfeszítéseket kellett tenni 

ahhoz, hogy valaki szakmailag – bizonyos önképzéssel – eredményt érjen el. A 

mi időnkben ehhez már pusztán ügyességre volt szükség, mert az ideológiai do-

minanciát már az oktatók sem vették olyan komolyan.

Ugyanakkor a hallgatóság körében nagyon erős rétegződés volt megfigyel-

hető. Volt egy rétege az akkori bölcsészkari társaságnak, akik ténylegesen akartak 

tanulni, de ez maximum húsz százalék lehetett. A többség azonban a kádáriz-

mus reflexeinek megfelelően pusztán egy diplomát akart szerezni a beilleszke-

déshez. Akkoriban egy bölcsészdiploma szinte mindenre jó volt, hisz a diploma 

tartalmi részét sehol nem vették figyelembe. Nos, az én időmben a hallgatók 

maradék (mondhatnám: felső) ötöde esetében az egyetemi évek heves vitákkal 

és diákmozgalmakkal kapcsolódtak össze. Éppen abban az öt évben, amikor én 

jártam az egyetemre, voltak a híres és emlékezetes kari gyűléssel kapcsolatos 

KISZ-mozgalmak, Bakos István és Atkári János KISZ-titkársága alatt. E mozgal-

mak két-három évig nagyon éles vitákkal és politikai veszekedésekkel zajlottak, 

majd két lassabb év után radikális elfojtásba torkollottak. A Bakosék KISZ-bi-

zottságából többen rendőri felügyeletet is kaptak, Atkárit pedig katonai behívó-

val távolították el. Ezután a bölcsészkaron a KISZ-mozgalom lényegében meg-

szűnt, s jó ideig semmilyen más mozgalom nem alakult ki, ami egyrészt azt je-

lentette, hogy a hatalom elérte célját, s szétzilálta a politizáló csoportokat – de 

másrészt azt is jelentette, hogy a bölcsészkaron a továbbiakban a hivatalos KISZ 

is tökéletesen eljelentéktelenedett, s a bölcsészhallgatók hatalmas többségének a 

későbbiekben esze ágába sem jutott, hogy KISZ-tagnak is lehetne lenni (ebben 

az időben a KISZ-tagság kötelező jellege nem volt uralkodó máshol sem). 

Annyira félt a felsőség minden spontán, kivált csoportos értelmiségi kezdemé-

nyezéstől, hogy inkább a teljes közömbösség kinevelésére törekedett.

Hogyan talált rá kutatási területeire?

Engem alapjában véve mindig az irodalom érdekelt a legjobban. Gimnazista ko-

romban elég rendes műveltséget összeolvastam apám könyvtárából, és persze 

akkoriban azt is gondoltam, hogy ezzel sokáig el is lehet lenni. Csak nagyon ké-

sőn jöttem arra rá, hogy mennyi problémája van az irodalommal való foglalko-

zásnak, s mennyire problematikus alapjában véve az egész szakma. Azt maguk 

már nem tudhatják, hogy az irodalomtudomány elméleti-módszertani kérdéseivel 

abban az időben az egyetemi oktatás egyáltalán nem foglalkozott. Semmiféle el-

méleti tárgyat nem érintettek: a „Bevezetés az irodalomtudományba” című tantárgy 

fél év marxista esztétikából és fél év ötszáz évvel ezelőtti poétika tanulmányozá-

sából állt, megfejelve egy szemeszter verstannal. Azt, hogy az irodalomhoz több-
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féleképpen lehet hozzányúlni, hogy az irodalom tudományos megközelítésében 

esetleg viták lehetnek, legfeljebb úgy oktatták, mint régen meghaladott archaikus 

módszereket (például ezt hívták a pozitivizmus bírálatának); hivatalosan mindez 

kizárólag a marxista igazság – nem igazság tengelyén zajló vitákban csapódott 

le. Éppen ezért számomra az épp egyetemista éveim alatt zajló strukturalizmus-

vita rendkívül nagy élmény volt, mert végre valaminek komoly értelmét láttam. 

Bevallom, hogy én a ’70-es évek elején erős strukturalista fertőzést kaptam, ami-

re máig büszke vagyok. Ma már persze látom, hogy a tiszta strukturalizmus tel-

jesen alkalmazhatatlan paradigma, de hogy egy rendkívül impozáns és nagy 

eredményeket felmutató tudományos törekvéssorozat volt, azt máig bizton állít-

hatom. Továbbá szerintem e nélkül a vita nélkül a magyar irodalomtudomány 

mindmáig vagy a teljesen ócska pozitivizmus, vagy a szintén nagyon ócska 

marxista gesztusok hálójában szenvedne. Hozzátenném, hogy a magyar iroda-

lomtudománynak az is jelentős problémája volt, hogy rendes, elméletileg meg-

alapozott marxizmus sem volt benne.

Sokáig divatos volt egy Petőfi-Ady-József Attila fejlődésvonalat belelátni a magyar iro-

dalomba, mely egyben az hazai irodalom egységességét is feltételezte. Mennyiben beszél-

hetünk ma egységes irodalomról vagy egységes irodalomtörténetről?

Ez szerintem a mai magyar irodalomtörténet legfontosabb alapkérdése. Körül-

belül a ’70-es évek végéig fel sem vetődött, hogy nem történetileg, s nem egy 

egységes narratíván belül kell összefoglalni az eseményeket. Következett ez 

egyrészt a marxizmusnak abból az igényéből, hogy rendkívül erősen történeti-

záló narratívát alkosson, másrészt pedig kultúrpolitikailag is roppant fontos 

volt, hiszen csak úgy lehetett kihozni a szocialista realizmus valóban kiemelke-

dően gyenge szerzőinek primátusát, ha azt mondták, hogy Petőfitől közvetlen 

út vezet Benjámin László vagy Váci Mihály felé. Ezt a felfogást igen jelentős fi-

gurák teljes mellszélességgel képviselték. Persze az is hozzáteendő, hogy ilyen 

egységes történetfelfogás és egységes narratíva uralkodott a hagyományos ma-

gyar irodalomtörténet-felfogásban is. Hiszen a 19. századi romantikus nagyelbe-

szélés, a Toldy Ferenc-, illetve Beöthy Zsolt-féle irodalomtörténet még Horváth 

János számára is – aki pedig rendkívül finoman, irodalmivá formáltan prezentál-

ta ezt a narratívát – tökéletesen egységes, megszakítatlan és folyamatos fejlődés-

történetbe foglalta össze a magyar irodalmat. Horváth Jánosnál azzal a rendkívül 

érdekes állásponttal egészült mindez ki, hogy ez a fejlődés Aranynál véget ért (ez 

azért különösen figyelemreméltó, mert Horváth János szerencsére az ’50-es 

évek végéig aktívan élt, ám a 20. századi irodalomról „fiatalkori botlásaitól” el-

tekintve egyáltalán nem nyilatkozott!). A „Spenótnak” nevezett kompiláció is 

rendkívül erőteljesen húzta meg a fejlődésvonalat, és alternatív koncepcióknak 

semmilyen teret nem hagyott. Csak a legutóbbi években történtek irodalomtörté-

neti próbálkozások ennek a nagy narratívának a megtöbbszörözésére, relativizá-

lására. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a Szegedy-Maszák által szerkesz-

tett, nemrég megjelent három kötetes nagy könyv, „A magyar irodalom történetei”, 

mely már címében is többessé teszi a historizálás gesztusait, épp e koncepció 

miatt ütközött kemény ellenállásba bizonyos irodalmárcsoportok részéről. Ha 

azt nézzük, hogy milyen durvasággal kérték rajta számon az egyközpontú nem-

zeti narratíva hiányát, akkor azt kell mondanunk, hogy ez az igény még mindig 

él az irodalom iránt érdeklődők nem csekély létszámú – és nem csekély befo-

lyással rendelkező – körében.
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A klasszikus népi-urbánusnak nevezhető szembenállás mennyiben érezhető az irodalom-

történetben?

A különböző irodalomtudósok és csoportok között nagyon erős szembenállás 

volt, és működik ma is, de nem teljesen ugyanazon paraméterek között, mint az 

alkotói irodalmi életben. S itt a választóvonal elsősorban az irodalomtudomány 

legitimációs kérdései körül húzódik, illetve az arra való rákérdezés körül, hogy 

mire is szolgál igazából az irodalommal való szakmai foglalkozás. Az irodalom 

leírása kiemelkedő fontosságú nemzeti tudomány volt százötven éven keresztül 

a társadalom nagy része számára (hiszen az irodalomban látták a nemzet szelle-

mének, a társadalom haladó eszmeiségének lényegében uralkodó mozgásterét), 

és máig is nagyon sokakban él ennek a nosztalgiája, ezért nagyon sokan kíván-

ják az irodalomtörténetet mozgósítani különböző ideológiai célok érdekében; 

nagyon sokakban ellenérzéseket kelt az irodalom akár esztétikai, akár szakmai 

autonómiájának már a kérdésfelvetése is. Részben ennek a lecsapódása volt a 

Szegedy-Maszákék könyvével szembeni fellépés is. Hozzátenném, hogy ennek 

megvolt már az analogonja jó huszonöt évvel ezelőtt, amikor Szegedy-Maszá-

kék irodalomtankönyv-sorozata ellen intéztek hasonló jellegű támadásokat az 

irodalom társadalmi, marxista, nemzeti elkötelezettségének szempontjai alap-

ján. A kérdés felvetése önmagában természetesen jogos, hiszen az irodalomtör-

ténetnek a létjogosultsága a társadalom nagyon széles rétegei számára az által 

van legitimálva, hogy a nemzeti létről mond egy olyan megnyugtató és ráadá-

sul esztétizáló, szép, lényegében üdvtörténeti jellegű narratívát, mely rendkívül 

harmonikusnak tűnik föl (hozzátenném: épp ezért van első helyen az iskolai ér-

tesítőkben a magyar nyelv és irodalom, hiszen ez a legfontosabb tárgy a diák ál-

lampolgári nevelése szempontjából, legalábbis így tüntetik föl). Ugyanakkor 

persze mindenki érzi a rendkívüli feszültségeket is, hiszen az irodalomtörténe-

tet a szakma és a diákok kivételével ma már senki sem olvassa. Száz évvel ez-

előtt minden művelt családban elhelyezkedett egy irodalomtörténet-könyv, s 

minden művelt ember tudott valamit az irodalom fejlődéstörténetéről, és nem 

csak azt, amit a gimnáziumban megtanult: valamilyen formában az állampolgá-

ri tudatnak és részvételnek az alapgesztusai közé tartozott a nemzeti irodalom 

áttekintésének ismerete. Ezt ma már tökéletesen elfújta a szél. Éppen ezért na-

gyon nehéz azt megindokolni a magyar társadalom széles rétegei, valamint irá-

nyítói számára, hogy miért is van szükség a magyar irodalomtörténet roppant in-

tézményrendszerének a fenntartására? Ezekben rendkívül nagy feszültség rejlik, 

emiatt az irodalomtudománynak folyamatosan ki kellene találnia egy új legitimá-

ciós bázist is arra nézvést, hogy végül is mit akar ő a társadalom felé közvetíteni.

Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy nézete szerint hol vannak az irodalomtörténet és a 

társadalomtörténet metszéspontjai?

A kérdés, hogy mi is a kapcsolat e két diszciplína között, tulajdonképpen azt is 

kérdezi, hogy mi a kapcsolat az irodalom és a társadalom között. Erre már renge-

teg féle választ adtak – én csak egyet konkretizálnék itt. Talán azt  lehetne társada-

lomtörténetileg a leghatékonyabban vizsgálni, hogy az irodalom mint intézmény, 

nem pedig mint egyes esztétikai mű milyen szerepet játszik a társadalomban, 

hogy az irodalom mint értelmiségi társasjáték hogyan vesz részt az egész társa-

dalom szellemi és politikai életében. Úgy gondolom, hogy nálunk, Kelet- és Közép-

Európában az irodalom messze szerepén túl teljesít. Itt ugyanis az irodalom 
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nem pusztán irodalmi kérdés, hanem nemzetfönntartó erő, és nagyon sokan 

gondolják tényleg azt, hogy a nemzet lelke az irodalomban lakik. Ez mind az 

irodalomtörténet, mind a társadalomtörténet oldaláról más lehetőségeket nyit. 

Mindkét oldalról iszonyatos energiákat szabadít fel, hisz a társadalmi diskurzus 

át lesz esztétizálva, az esztétikai kérdések pedig át lesznek politizálva. A ma-

gyar 19. század, mely ezt a nagy irodalom-szerepideológiát kidolgozta, elké-

pesztő eredményeket hozott ebből a szempontból. Én nagyon nagyra becsülöm 

a régi magyar irodalmat, de hát ha megnézzük, hogy terjedelmét és súlyát te-

kintve milyen volt  a 19. századi irodalom a 18. századihoz képest, akkor egy el-

képesztő ugrást láthatunk: az irodalmat mintha négyzetre emelték volna. Ez 

mind abból következett, hogy a 19. században az irodalomnak a nemzeti lét-

fenntartás szempontjából roppant, szerintem igencsak eltúlzott, bár hihetetle-

nül nagy eredményekhez is vezető jelentőséget tulajdonítottak (s nem vették 

észre, hogy mindennek következtében a nemzeti lét és gondolkodásmód maga 

nagyrészt irodalmizálódik). Továbbá, hogy úgy mondjam, „felülről nézvést” is 

így áll a dolog; bár az irodalmi mozgások mind „alulról” indultak, s „ellenzékből” 

fejlődtek ki, a kelet-európai hatalmak nagyon is hamar rájöttek az irodalomban 

rejlő manipulatív erőre; ettől van az, hogy a társadalmat manipuláló politika 

máig nagyon sokszor át van irodalmizálva, irodalmi példaképek és gesztusok 

lesznek politikai és erkölcsi példaként felmutatva, az irodalmi és politikai köve-

telmények összemosódnak. Ebből viszont az irodalomtudomány számára is na-

gyon sok minden következik, például az a kérdés, hogy ennek a szituációnak az 

önreflexív gesztusait hogyan lehet mind a tudomány, mind a társadalom számá-

ra prezentálni. Ebből erednek a szakmából tudománypolitikába átnövő viták, a 

régi, de máig ható görcsös szenvedéstörténetek.

És mivel magyarázható a 19. század nagy metaforáinak – mint például a „nemzet” 

vagy az „anyaföld” – tovább ható népszerűsége a kortárs politikai diskurzusban? 

Én azt gondolom, hogy a 19. századi romantikus szókincs nem lesz leváltható, 

amíg a nagyon súlyos társadalmi problémák nincsenek megoldva, hiszen e szó-

kincs, e kategóriarendszer tökéletesen megoldhatatlan helyzetekre adott metafo-

rikus, önmagukban kettősséget rejtő válaszokként születtek meg, melyeknek 

metaforikussága eleve feltételezte, hogy analitikus elemzést nem is várnak (vár-

hatnak) kérdéseikre. Ha például a nemzeti lélek fogalmát nézem: itt Kelet-Közép-

Európában mind életmód, mind politikai szisztéma szerint összekeveredve él-

nek egymást elnyomó és sanyargató népek egymással. Ezeknek a népeknek a 

problémái és egymás iránti sérelmei tökéletesen megoldatlanok sok száz éve, 

csakúgy, mint azok a szociális problémák, melyek másutt szerencsésebb leveze-

tést nyertek – önmaguk leírására viszont többnyire olyan képes, költői leíráso-

kat akartak/tudtak adni, melyeknek szépsége épp az adott helyzetnek elkendő-

zésére is szolgáltak. Csak egy példa: számomra rendkívül érdekesnek tűnik, 

hogy az erősen technizált és pragmatizált 20. században egy olyan parasztro-

mantika máig érezhető nyomokkal működhetik, mely azt mondja, hogy a társa-

dalom vezető ereje a paraszt és a parasztban az életerő és a nemzeti értékhal-

maz kvázi összegyűjtve feltalálható. Ez (is) nyilvánvalóan arra vezethető vissza, 

hogy sem egy társadalmi önszerveződésnek, sem pedig egy társadalmi kiegyen-

súlyozódásnak soha még az esélye sem adódott meg az elmúlt kétszáz évben, s 

ezért a problémák állandóan csak metaforikusan (utópikusan) válhattak a dis-

kurzus részéve. Ám ez a metaforikus diskurzus, miközben igen erősen hat, első-
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sorban amiatt, hogy lényegénél fogva nem referenciális jellegű gesztusokkal él, 

nagyon komoly problémákat is rejt magában: a metaforába mindenki azt érez-

heti bele, amit akar, s így ugyanaz a metafora tökéletesen más szituációk között 

is akár tökéletesen ellentétes indulatoknak is levezető csatornájául szolgálhat 

(vö. például a ’nép’, ’népi’ kategória gyökeres átfordulásait mondjuk Petőfi, Ráko-

si Jenő, Németh László vagy Pándi Pál alkalmazásai során). Számomra váratlan 

és döbbenetes élmény volt, amikor húsz évvel ezelőtt csináltam egy válogatást 

oly dokumentumokból, melyek Petőfit különböző politikai ideológiák céljára 

használták fel. Nos, Petőfinek van politikailag mozgósítható verse körülbelül 

negyven vagy hatvan, s ezek a Petőfi-szobor avatása óta minden lehetséges poli-

tikai mozgalomnak önigazolására szolgálhattak, és én ma nem tudok köztük vá-

lasztani: melyikük a jogosabb vagy a jogtalanabb. Bizonyára nagyon izgalmas, 

ha egy politikai mozgalom azt mondja, hogy Petőfi a miénk, és nem a tietek, de 

hogy minek alapján mondja ezt, azt én már nem tudom s nem akarom követni, 

csak azt látom, hogy az egész mint egy ördög-motolla megy tovább és tovább. A 

legkomikusabb kontroverzia talán az 1990-es választások alatt adódott, amikor 

a legradikálisabb liberális párt, a Fidesz, és a legkonzervatívabb, nép-nemzeti 

párt, az újjáalakult Nemzeti Parasztpárt ugyanúgy Petőfi alakjával lett identifi-

kálva (s persze azt se felejtsük el: a ’90-ben újjáalakult szabad parlament is Petőfi-

vers szavalásával nyitotta meg ülésszakát). Felületes összegzésként: a metafori-

kusság egésze arra játszik rá, hogy mivel a kelet-európai és magyar társadalmi 

diskurzus alapvetően nem problémamegoldó, hanem körülíró jellegű, emiatt a 

körülíráshoz ezeket a nagyon lágy és sokértelmű metaforákat folyamatosan 

jólesik használni, s a jól esés mellett a metaforák politikai manipulációra is kitű-

nően alkalmazhatóak.

És akkor az elmúlt húsz évben nem változott semmi?

Dehogyisnem, nagyon sok minden nagyon megváltozott; de azt sem szabad elfe-

lejtenünk, hogy a magukat nem konzervatívnak tekintő politikai csoportosulá-

sok és szellemi körök sem tudtak e nagyhatású metaforák helyett mást ajánlani, 

mint rigid elutasításukat és csekély hatású dehonesztálásukat. Azt kell látnunk, 

hogy nem alakult ki – legföljebb egy nagyon szűk értelmiségi csoport számára – 

egy olyan nyelv, mely problémaközpontú, és nem metaforaközpontú, s ugyanak-

kor a társadalom nagyobb csoportjai számára is befogadható és beszélhető lenne.

A  posztmodern kihívásai mennyiben kezdték ki az irodalomtörténetet?

Az irodalomtörténeten mint szakmán belül nagyon élesen elkülönülő kezdemé-

nyezések vannak, és az említett Szegedy-Maszák könyv is nagyon erősen poszt-

modernizálja a szakma kérdéseit. De mindez egy nagyon szűk szakmai réteg 

problémája marad. Azonban e vitákat már egy gimnáziumi tanárnak – egy na-

gyon jó és tisztességesen felkészült gimnáziumi tanárnak – nagyon nehéz elma-

gyarázni, hisz ő megérti ugyan tudományosan, miről is van szó, de joggal teszi 

fel a kérdést, hogy mit mondjak a gyereknek – aki nem más, mint maga a meg-

testesült társadalom? Mit mondjak a szülőknek? A társadalomban lévő elvárás-

rendszerek a tudománnyal kapcsolatban nagyon sokszor egyszerűen pragmati-

kusak. Az irodalom arra van, hogy... tessék megmondani, hogy mire van! Ha én 

elkezdem posztmodern módon körülírni a dolgokat, hogy az irodalom erre van 

meg arra van, akkor a társadalom nagyon sokszor azt mondja, hogy így nem 
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kell nekem ez a dolog: legyen ez mindenkinek a magánügye. Ez az elvárásrend-

szer a szakmát csak kívülről nézi, és ezért is vannak akkora indulatok a szakma 

iránt, mivel az a törzsgárdáját tekintve nem nagyon enged ennek a nyomásnak.

Mennyiben lehet majd a kortárs irodalomról hagyományos irodalomtörténetet írni, te-

hát mennyiben – illetve milyen kontextus alapján – lesz például Esterházy vagy Nádas 

Péter a kánon része?

Ez nem személyeket vagy figurákat illető kérdés: mind Esterházy, mind Nádas 

esetében olyan gazdag életmű áll a szerzők mögött, mely méltán biztosítja he-

lyüket egy irodalmi Pantheonban, és ez rendben is van. A szakma kérdése az, 

hogy a kortárs irodalmi kánont hogyan történetizáljuk, és milyen kontextusba 

illesztjük bele – s ki rajzolja meg azt a kontextuális hátteret, mely előtt tüntetjük 

fel az egyedi alakokat? Mert azt se felejtsük el, hogy vannak ma is olyan irodal-

mi csoportok – szerencsére nem nagy befolyással –, akik nem ismerik el például 

Esterházynak vagy Nádasnak a jelentőségét, vagy legalábbis némi idegenkedés-

sel szemlélik a jelenséget. Namármost pontosan ez itt a kérdés: milyen kontex-

tusban értelmezzük a mai magyar irodalmat? Mondok variációkat: olyan kon-

textusban, mely a Halotti Beszéd óta tartó folyamat betetőzésének tekinthető, 

vagy olyan kontextusban, mely mindent a Horváth János-i értelemben vett nem-

zeti klasszicizmushoz – a Petőfi–Arany–Gyulai triászhoz – mér hozzá, a műnek 

jellegét és nem csak minőségét tekintve? Vagy olyan kontextusban, mely a ha-

gyománynak egyszeri vagy folyamatos töréseire koncentrál? – így akár nagyon 

sok más kontextust is mozgósíthatunk. Az is lehetséges, hogy a mai irodalmi ká-

non, melyet persze megalapoznak bizonyos történeti előmozgások, nem szorul 

rá feltétlenül egy narratívan értelmezett történelmi előmozgás igazoló gesztusai-

ra. Másrészt azt se felejtsük el, hogy a magyar irodalom egészét a legelvetemül-

tebb szakmai tudós sem tudhatja magáénak: a magyar irodalom isten különös 

kegyelméből olyan végtelenül nagy és gazdag, hogy egyszerűen nem lehetsé-

ges elolvasni; továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy radikálisan átalakult a 

kortárs irodalmat olvasó réteg olvasási szokásrendje, s klasszikus olvasmányai-

nak terjedtsége. Következésképpen ha én azt mondanám, hogy mondjuk Ester-

házy Péter műve Zrínyi Miklós folytatása, akkor nagy kérdés, hogy hányan ol-

vasták vagy olvasnák el Esterházy mellé Zrínyi Miklóst – hogy ezt a jelenleg 

provokatívan feltett kérdést igazolni vagy elutasítani tudják. Az a mi igazi nagy 

bajunk, hogy nem tudjuk: a begyakorlott és „természetesnek” tekintett történel-

mi narratíva, mely működik ugyan nagyon sok irodalmi kör számára ma is, de 

amely tényleges elolvasottságát tekintve csak elképesztően kevés bölcsészhall-

gató fejében él, az milyen relevanciával bír a mai kánont illetően? Hisz a leg-

több irodalmi igazolás azt mondja: „az elődökhöz képest”. De mi is az a tényle-

ges halmaz, amely megfeleltethető az „elődöknek”? Ezen folynak nagyon erős 

viták, s ezért látom úgy, hogy a kritikai megvitatás és a történeti kánonépítés 

között nagyon nagy feszültségek vannak.

És mennyiben jelent problémát az intézményesült irodalomtörténet számára, hogy na-

gyon kevesen olvassák, és hogy nagyon kevesen olvasnak általában?

Hát ha nagyon technikai jellegű vagy cinikus választ akarnék mondani, akkor 

azt kéne mondanom, hogy ez nagyon nagy probléma, hiszen hogyha majd a 

döntéshozók komolyan számot vetnek azzal, hogy mennyi szükség mutatkozik 
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a társadalomban az irodalom tudománya iránt, akkor megcsappintják a közép-

iskolai óraszámot és a támogatásokat, és az egész intézményrendszer a darabjaira 

hullik szét. De természetesen ez egy nagyon súlyos belső probléma is. Az igazi 

kérdés persze, hogy kinek a számára létezik a magyar irodalomtörténet egésze? 

Maga az egység nem más, mint egy gyönyörű, utópikus 19. századi fikció: ak-

kor ugyanis még komolyan és konkrétan feltételezték a nemzetet mint egységes 

virtuális szubjektumot. Talán egy kicsit ironikus példa megvilágítja ezt: az iro-

dalomtörténeti és történeti szövegekben gyakran előfordul egy ilytípusú fordu-

lat: „Gipsz Jakab 1916-os cikke óta tudjuk, hogy Rákóczi milyen cipőt hordott a 

bal lábán”. A kitétel magában hordja az előfeltevést: az egész szakma tudja; 

mintha lenne olyan, hogy egész szakma, s ez a szakma teljesen egységes lenne. 

Holott mindez már Toldy Ferenc idejében is pusztán fikció volt, az ő utódai pe-

dig simán bevallották, hogy nem tudták elolvasni mindazt, amiről pedig írtak 

is. Ekkor viszont komolyan felvetődik a kérdés: mi is az az egységes halmaz, 

amiről csak annyit tudhatok, hogy száz éve megállapították róla, hogy érdemes 

volna elolvasnom, ha tudnám – de nem tudom. Vegyük az én példámat: én tu-

lajdonképpen egy hatvan-hetven évnyi időszakot tanítok az egyetemen, mond-

juk Bessenyei és Madách között. Nos, hát ennek az időszaknak csak a csúcstelje-

sítményei olyan terjedelmet alkotnak, hogy ember legyen a talpán, aki ezeket 

végig tudja olvasni;  s akkor ott van persze az is, hogy az irodalom természete-

sen nem pusztán a csúcsteljesítményekből áll. Volt egy rendkívül művelt kolle-

gánk, aki viccesen megjegyezte, hogy ő nem mer felvételiztetni, mert vannak 

korszakok, melyekhez ő nem ért – ám a hallgatótól elvárjuk, hogy eljátssza: va-

lamilyen szempontból ért hozzá, hiszen ő az a fiktív mindentudó, akibe betáp-

láljuk az illúziót, hogy ha te majd elolvastál mindent, akkor te leszel a nemzeti 

bibliotéka egy személyben, és mindezt majd mozgósíthatod. Emiatt van az, 

hogy a hallgatók jelentős része komoly frusztrációkkal küzd: mi lesz velem, ha 

Eötvös Józseftől csak egy regényt olvastam? És persze semmi nem lesz, meg-

vonja a vállát, és megy tovább (s az esetek többségében egyet sem olvas el). De 

félretévén a tréfát: az egy rettenetes súlyos ideológiatörténeti, irodalomtörténe-

ti, olvasásszociológiai és tudományszociológiai kérdés, hogy hogyan is határoz-

zuk meg szakmánknak a relevanciáját, és milyen tárgyi körre terjesztjük ki érvé-

nyét, és mi az, amit ebből egyénileg vállalni tudunk? Hisz az irodalom egységes 

teljessége ma már egyre látványosabban nevetségessé váló fikcióvá válik.

Utolsóként adódik a provokatív kérdés, hogy mire jó az irodalomtörténet, na de nem a 

szakmának, hanem a társadalomnak?

Én azt szeretném gondolni, hogy az irodalomtörténet, ha egy kicsit is értelme-

sen elmagyarázzuk civileknek, arra jó, hogy egy érdeklődő azt lássa és lássa be, 

hogyan működik az irodalom a társadalomban. Hogy jön létre? Hogyan játszik 

folyamatosan a szubjektív célkitűzés, a tényleges társadalmi funkcionálás és az 

úgynevezett örökélet metszéspontjain. Ismét egy példa: vegyünk egy költőt, aki 

azt akarja megírni, hogy hihetetlenül szerelmes Mancikába. No, de ez az ő egyé-

ni problémája. Mégis megírja, de vajon miért írja meg, és miért nem a kedvese 

fülébe súgja? Kinek a számára írja meg, és mit gondol ő és mit gondol az olvasó, 

hogy miért érdemes ezt elolvasni? Hol és miért válik a privát közlés társadalmi-

kommunikatív érdekűvé? Vagy megfordítva: miért válik (kivált nálunk) a társa-

dalmi-kommunikatív közlés privát érdekűvé? Más korokban miért más ez a tár-

sadalmi érdeklődés a különböző típusú gesztusok iránt? Vagy: ha már felhalmo-
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zódott egy nagy történeti anyag, akkor az hogyan hat a társadalom értelmiségi 

és nem értelmiségi rétegei számára? Az ilyen kérdéseknek a mozgását és állandó 

problematizálását közvetíteni: erre jó az irodalomtörténet. Bevallom őszintén, 

engem nagyon kevéssé érdekel, ki és hol szúrta le Petőfit Segesvárnál, és hogy 

hol van eltemetve. Ezek roppant csekély értékű dolgok, jóllehet leginkább ezek 

látszanak ki az irodalomtörténetből. Inkább az az érdekes, hogy a Petőfi életmű 

hogyan mozog a társadalom tudatában és mikor mit közvetít. S ha valakinek 

mindezek következményeképpen vagy mindezek mellett még tetszik is a Petőfi 

vers, az már csak tiszta haszon.

Az interjút Rigó Máté készítette




