
���

zött	találjuk	a	városalapító	atyák	szobrát,	
emléktáblákat,	 kiadványokat,	 épületeket	
és	zászlókat.
Nyíregyháza	 történetéről	 számos	

könyv	 jelent	meg	eddig.	Ebben	a	 tanul-
mánykötetben	 olyan	 írások	 találhatók,	
melyek	 a	 város	 történelmének	 egy-egy	
rövid	 időszakát	 elemzik,	 mutatják	 be,	
ezért	 elsősorban	 azoknak	 ajánlom	ezt	 a	

kötetet,	akik	a	Nyíregyháza	múltjában	el-
sősorban	az	evangélikus	közösség	törté-
nete	iránt	érdeklődnek.

szabó sarolta	 (szerk.):	 A	 reformáció	 a	 tirpákok	 kör-
ében.	 Nyíregyháza,	 2017.	 Nyíregyházi	 Evangélikus	
Nagytemplomért	Alapítvány,	165	p.	

Szemán László

Sorsok és századok
Karádi Zsolt új könyvéről

Mint	ahogyan	az	 irodalom	igazán	 jelen-
tős	 értékeket	 teremtő	 alkotóira	 is	 érvé-
nyes	 –	 most	 csak	 a	 mi	 régiónkra	 gon-
dolva	elegendő	itt	Kölcsey,	Móricz	vagy	
Krúdy	példájára	utalni	–,	hogy	teremtett	
világukban	képesek	az	„értől	az	óceánig”	
jutni,	vagyis	a	regionálistól	a	nemzetin	át	
az	 általános	 érvényű	 emberiig	 ívelő	 té-
mákat,	 eszméket	 felmutatni,	 kibontani,	
úgy	 az	 irodalomtudomány	 legtöbb	 ní-
vós	 életművére	 is	 jellemző	e	hármasság	
sajátos	 tükörképe,	 vagyis	 a	 regionális,	 a	
nemzeti	 és	 a	 világirodalmi	 érdeklődés	
szerves	egysége.	Ez	a	lényegi,	sőt	érték-
adó	szemléletmód	és	érdeklődési	kör	az	
egyik	szervező	elve	Karádi	Zsolt	 itt	be-
mutatandó	gyűjteményes	kötetének	is.	A	
könyv	 huszonkét	 dolgozatából	 huszon-
egy	ugyanis	valamiképpen	a	régióhoz	kö-
tődik,	 itt	 élő,	 vagy	 innen	 indult	 alkotók	
életének,	életművének	egészét,	illetve	egy	
szakaszát	tárgyalja,	ám	minden	esetben	a	
„magasabb”,	 átfogóbb	 szempontokat	
is	 érvényesítve,	vagyis	 a	háttérben	azt	 a	

kérdést	 is	 feltéve,	hogy	miképpen	 járul-
tak	hozzá	a	vizsgált	alkotások	a	nemzeti	
és	az	egyetemes	 irodalom	értékteremté-
séhez	és	értékőrzéséhez.
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A	két	nagy	fejezetből	álló	gyűjtemény	
első,	Tanulmányok, esszék	című	része	tíz,	a	
Kritikák	című	fejezet	pedig	tizenkét	írást	
foglal	 magában.	 Az	 első,	 témájánál	 és	
megközelítésmódjánál	 fogva	 is	 újszerű,	
sőt	 bátran	 állíthatom:	 izgalmas	 (az	 „iz-
galmas”	 természetesen	 filológiai	 szem-
pontból	értendő!),	Szecesszió és szimboliz-
mus között	című	tanulmány	Czóbel	Minka	
Donna Juanna	című	regényes	költeményét	
(drámáját?)	 elemzi	 sokrétűen,	 a	 szakiro-
dalom	megállapításait	és	az	egyéni	meg-
látásokat	 produktívan	 ötvözve.	 Karádi	
saját	 koncepciójának	 felvázolásához	 két	
fő	 irányból	 indult	 el:	 egyrészt	 a	 műfaj,	
másrészt	 a	 gondolatiság	 felől.	 Konkré-
tabban:	azt	vizsgálja,	mennyire	célszerű	a	
Donna Juannát	drámának	nevezni,	 illetve	
arra	 keresi	 a	 választ,	 hogy	 milyen	 filo-
zófiai	 összefüggések	 között	 helyezhető	
el	 és	 értékelhető	 a	mű.	Az	 elsőhöz	 ha-
sonlóan	 adatokban	 és	 egyéni	 értő	meg-
látásokban	 egyaránt	 gazdag	 dolgozat	 a	
fejezet	második,	Krúdy	Gyula	alakjának	
a	magyar	lírában	való	megjelenését	vizs-
gáló,	„…Utolsó, legelső cigány”	címet	viselő	
tanulmány.	Ebben	a	Krúdy	Gyula	szüle-
tésének	110.,	halálának	55	évfordulójára	
megjelent	Magasra csavart láng	című	anto-
lógia	 írásait	 értékeli-elemzi,	 a	 legkiemel-
kedőbb	műveket	 részletesebben	 is	 ana-
lizálva.	 Összességében	 ezáltal	 nemcsak	
az	antológia	alkotóiról,	hanem	Krúdyról	
való	 képünket,	 tudásunkat	 is	 fontos	 új	
elemekkel	 bővíti.	 Szintén	 a	 Krúdy-élet-
mű	 művészetbeli	 hatása,	 továbbélése	 a	
tárgya	 a	 Krúdy, Szindbád, Huszárik	 című	
írásnak,	 amely	 a	 recepciótörténet	 felvá-
zolása	 mellett	 a	 Szindbád-forgatókönyv	
létrejöttének	 alapvető,	 ám	 máig	 nyitott	
kérdéseit	is	gondosan	körüljárja.	A	kötet	
Móricz	életéhez,	életművéhez	kapcsoló-
dó	 írásai	 közül	 az	 első,	 a	 „Minden ember 

Nyilas Misi…”	az	egykori	kiváló	kritikus-
nak,	 Schöpflin	 Aladárnak	 a	 Nyugatban	
Móricz	 Zsigmond	 drámairól	 megjelent,	
ma	is	sok	szempontból	tanulságos	írásait	
veszi	nagyító	alá.	Karádi	Zsolt	 fotómű-
vészet	 és	 a	Móricz-életmű	 iránti	 érdek-
lődésének	találkozási	pontján	keletkezett	
a	kötet	egyik	legérdekesebb	dolgozata,	a	
„… még kell a szerelem”,	amely	a	fotómű-
vész	Kálmán	Kata	Móricz	Zsigmondról	
írott	feljegyzéseit	 tárgyalja.	A	következő	
tanulmány	Rákos	Sándor	művészi	testa-
mentumát,	a	Féljelen	című	kötetet	elemez-
ve	a	szerzőnek	azt	tételét	 igazolja,	hogy	
ez	a	revelatív	mű	„miközben	emléket	ál-
lít	 a	művészet,	 az	 írás	 alapkérdéseivel	 s	
a	 közelítő	 elmúlással	 egyre	 konokabbul	
szembesülő,	 vele	 olykor	 dacoló	 ember-
nek,	 aközben	 láttatja	 a	 kételytől	 a	meg-
igazulásig,	a	kételkedéstől	a	hitig,	az	iste-
ni	gondviselés	felismeréséig	eljutó	alkotó	
kései	pályaívét	is”.	Karádi	Zsolt	korábbi	
köteteiből,	írásaiból	sokak	előtt	ismeretes,	
hogy	a	fotóművészet	és	az	irodalom	mel-
lett	a	 szerző	harmadik	 (de	nem	utolsó!)	
nagy	szerelme	a	színház,	így	nem	megle-
pő,	hogy	ebben	a	gyűjteményben	is	több,	
valamiképpen	a	színház	világához	kötő-
dő	dolgozattal	találkozunk.	Ilyen	a	„Sok 
szörnyű csodafajzat van…”	 című	 is,	 amely	
lényeges	adalékokat	közöl	Ratkó	 József 	
Antigoné-fordításáról.	 Ez	 a	 Ratkó-féle	
Antigoné	soha	nem	került	kőszínházba,	
Karádi	 Zsolt	 írása	 azonban	 bizonyítja,	
hogy	 kétségtelenül	 ott	 lenne	 a	 helye.	A	
következő	 esszé,	 a	Kölcsey Ferenc arcképé-
hez	 nemcsak	 Karádi	 Kölcsey-értésének,	
hanem	kiváló	esszéírói	stílusának	is	meg-
győző	bizonyítéka.	A	Ki volt Móricz?	című	
írás	a	Móricz 2009	című	színházi	előadás	
három	egységének,	darabjának	–	Tasnádi	
István: Annuska;	 Forgách	 András:	 Tra-
gédia;	 Pozsgai	 Zsolt:	Naplópók	 –	 alapos	
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és	 hiteles	 kritikája	 mellett	 olyan	 tágabb	
horizontú	 kérdéseket	 is	 felvet,	 mint	 a	
Móricz-kép	változása,	a	mai	színházi	kö-
zönség	 viszonya	 az	 előadásokhoz	 vagy	
éppen	 a	humán	kultúra	helyzete.	A	kö-
tet	első	nagy	fejezetét	a	Nép, sors irodalom	
című,	Czine	Mihály	 emlékének	 szentelt,	
szubjektív	 elemeket	 is	magában	 foglaló,	
azonban	összességében	mégis	rendkívül	
tárgyszerűen	 alapos	 dolgozat	 zárja.	Eb-
ben	Karádi	 az	 egykori	 kiváló	 irodalom-
történész	életútját	és	munkásságát	a	ma-
gyar	 gondolkodás-	 és	 irodalomtörténet	
folyamatában	elhelyezve	foglalja	össze.

A Kritikák című	 fejezet	 első	 írása	
Czére	Béla	1987-ben	megjelent,	de	még	
ma	 is	 eleven	 szemléletű	 és	 hatású,	 ha-
szonnal	forgatható	Krúdy-monográfiáját	
ismerteti.	A	második	kritika	Kulcsár	At-
tila	 Versbeton	 című	 gyűjteményének	 be-
mutatása.	Ezt	Margócsy	 József 	Egy régi 
udvarház utolsó gazdái című	 munkájának	
(Szöveggyűjtemény	 az	 anarcsi	 Czóbel	
család	 levéltári	 hagyatékából)	 recenziója	
követi.	A	Cafatokban a sötét	 című	kritika	
az	ajaki	születésű	költő	és	irodalomszer-
vező,	 Aczél	Géza	A. G. úr X-ben	 című	
versgyűjteményének	 szubjektív	 hangú	
értékelése-elemzése.	 A	 következő	 írás	 a	
huszonegy	megyénkbeli	költő	verseit	tar-
talmazó,	Ikarosz készülődik című	antológia	
kritikája.	A	fejezet	leghosszabb	dolgoza-
ta	az In	honorem Czine Mihály	kötet	alapos	
recenziója.	Kállai	 János	gyűjteményéről,	
a	Jegyzetszélekről	tartalmaz	reflexiókat	a	K. 
J. és a szöveg.	A	Versek a jelenről, novellák a	
múltról	címet	viselő	írás	Nagy	István	Atti-
la	Parázsló szavak	és	Bodnár	István	Mezít-
lábas	kisvárosom	című	kötetének	bemuta-
tása.	Az	írások	Krúdy	Gyuláról	városunk	
egykori	 kiváló	 irodalomtörténészének,	
Katona	Bélának	Az élő Krúdy című	gyűj-
teményes	 kötetét	 ismerteti.	 A	 végső fel-

lobbanás	 címmel	 közölt	 recenzió	Hamar	
Péter	Móricz Zsigmond utolsó szerelme	című,	
izgalmas	kötetének	„titokfeltáró”	gondo-
latmenetébe	avatja	be	az	olvasót.	Szintén	
Móricz	Zsigmondhoz	kötődik	a	követke-
ző	 kritika,	 az Ami több az életnél (Móricz 
Zsigmond.: Naplók	1924–1925).	Az	utolsó	
írás	 Tóth	 Erzsébet	 Kőrózsa című,	 fiktív	
monológokat	 tartalmazó	 gyűjteményét	
mutatja	be.
Végezetül	hadd	említsek	itt	néhányat	

a	 tanulmánygyűjtemény	általam	különö-
sen	fontosnak	tartott	általános	jellemzői	
közül.	Mindenekelőtt	a	filológusi	alapos-
ságot	emelném	ki,	amely	szembetűnően	
jelenik	meg	például	a	szakirodalom	bősé-
ges	használatában.	Azonban	nemcsak	ar-
ról	van	szó,	hogy	a	szerző	szinte	szokat-
lanul	bőségesen	hivatkozik	az	adott	téma	
korábbi	 vizsgálatainak	 eredményeire,	
azaz	 hivatkozásai	 nem	 formálisak	 vagy	
„tiszteletiek”:	Karádi	filológusi	alapossá-
gából	és	tudósi	kíváncsiságából	adódóan	
abszolút	mértékben	nyitott	a	különböző	
értelmezések	 tanulságaira,	 ezeket	 ezért	
veszi	gondosan	számba	és	tekinti	valódi	
alapnak.	 A	 másik	 feltétlenül	 említendő	
jellemző	a	finom,	érzékeny	elemzői	meg-
figyelések	 képessége,	 sokasága.	 Harma-
dikként	 a	 szerzőnek	 az	 irodalom	 általá-
nos	mai	helyzetére	és	jövőjére	vonatkozó	
felfogásáról	hadd	szóljak	röviden.	Bár	a	
szerzőre	az	én	olvasatomban	e	tekintet-
ben	gyakran	 jellemző	egyfajta	 szkepszis	
–	elismerem,	ez	a	valóságismeretéből	fa-
kadhat	–	ugyanakkor	mindig	jelen	van	a	
választott	tárgy,	az	irodalom	iránti	feltét-
len	megbecsülés,	szeretet	–	és	a	remény	
is.	Bizonyítékként	hadd	idézzem	most	a	
több	értelmű	„Ki	volt Móricz?”	címet	vise-
lő	kritika	befejezését.	Itt	arról	ír	Karádi,	
hogy	a	Móriczot	 idéző	színházi	 előadás	
nemigen	jut	el	a	nézőkhöz:	a	fiatal	nézők	
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többsége	 azért	 „marad	 kívül	 az	 előadá-
son”,	mert	„sem	Móriczot,	sem	a	nyuga-
tosokat	nem	olvassa”,	a	felnőtt	publikum	
pedig	„fakuló	 ismeretei”	következtében,	
így	 „a	 produkció	 problémaköre	 csupán	
az	 irodalmároké”.	Ugyanakkor	azt	 a	 re-
ményét	 is	megfogalmazza,	 hogy	 a	 szín-
ház	 a	 maga	 eszközeivel	 mégis	 „hozzá-
járulhatott	 ahhoz,	 hogy	 a	 nézők	 közül	
többen	 elővegyék	 a	 magyar	 irodalom	
halhatatlanjainak	 könyveit”.	 –	 Én	 bizo-
nyos	 vagyok	 abban,	 hogy	 a	 bemutatott	
tanulmánygyűjteménynek	 is	 lesz	 ilyen	
hatása,	azaz	számosan	fogják	a	kötetben	

tárgyalt	 alkotók,	 tudósok	 műveit	 kézbe	
venni,	 azokat	 el-	 vagy	 újraolvasni,	mert	
kedvet	 és	 ösztönzést	 kaptak	 a	 Karádi	
Zsolttól	 „sorsok	 és	 századok”	 megis-
meréséhez,	 megértéséhez,	 tanulságainak	
kereséséhez.	Ilyen	értelemben	ez	a	könyv	
nemcsak	őrzi	 a	 reményt,	hanem	 tevőle-
gesen	is	felel	a	„Ki	viszi	át	a	Szerelmet	a	
túlsó	partra?”	örök	kérdésére.

Karádi zsolt:	Sorsok	és	századok.	Fehérgyarmat,	2017.	
Kölcsey	Társaság,	135	p.	

Pethő József

Szemle

Két	jelenet	Kósa	Ferenc	Tízezer nap	című	filmjéből



�

E számunk szerzői:

	 Babosi	László		–	könyvtáros,	Nyíregyháza
	 Bordé	Katalin		–	könyvtáros,	Nyíregyháza
	 Hamar	Péter		–	irodalom-	és	filmtörténész,	Fehérgyarmat
	 Holmár	Zoltán		–	történész,	Nyíregyháza
	 Ilyés	Gábor		–	helytörténész,	tanár,	Nyíregyháza
	 Király	Zoltán		–	középiskolai	tanár,	PhD	hallgató,	Debrecen
	 Kovács	Judit	–	író,	Nyíregyháza	
	 Kósa	Ferenc		–	filmrendező,	Budapest
	 Mikes	Tivadar		–	gyógyszerész,	Bécs
	 Oláh	András		–	költő,	Mátészalka
	 Pethő	József 		–	nyelvész,	habilitált	főiskolai	tanár,	Nyíregyháza
	 Szabó	Sándor		–	gitárművész,	Vác
	 Szemán	László		–	levéltári	munkatárs,	Nyíregyháza
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