fakadt, s tárgyalása a korszak megérté
séhez elengedhetetlen, ám ugyanakkor
furcsa és tudománytalan eljárás, hogy a
szerző nem eleve a kérdésfeltevés hibá
jára mutat rá. Nem az a legnagyobb
bökkenő, hogy Halász Gábornak igaza
volt-e Babitscsal, illetve a „harmadik
nemzedékkel" szemben, hanem az,
hogy a túlexponált kérdés érdemtele
nül szerepelt a napirend első helyén.
Ezzel együtt a kritikai értelmezés meg
kívánta volna, hogy Halász elhibázott
kortársi ítéleteire valamilyen elfogad
ható magyarázat szülessen.
Mindent egybevetve, Mikó Krisztina
tárgyismeretét nem áll szándékomban
kétségbe vonni. Csupán azt, hogy
Halász Gábor műveinek áttanulmányo
zása (mi több: szeretete) elegendő lenne

egy irodalomtudományi szempontból
is helytálló monográfia elkészítéséhez.
A könyvben olvasható stiláris képte
lenségek végeredményben a szerző
intellektuális felkészületlenségét feje
zik ki. Azt a görcsös igyekezetét, hogy
nyelvi eszközökkel hidalja át tanulmá
nyának össze nem illeszthető elemeit.
Egy helyütt olyannyira abszurd ki
fejezés futott a tollára, hogy az olvasó
a maga józan ítélőképességét teszi pró
bára. Vajon csak én nem érem fel ésszel,
hogy miben áll a „szellem rangjának
homogenitása"? (133.) Némi megingás
után mégis azt javasolnám, maradjunk
inkább a szellem rangjának tiszteleté
nél.
Berkes Tamás

AGÁRDI PÉTER: TORLÓDÓ MÚLT (JÓZSEF ATTILA ES KORTÁRSAI)
Budapest, T-Twins, 1995, 220 1.
Agárdi Pétert, ahogy új könyve is
mutatja, alapvetően két, egymáshoz
olykor rosszul illeszkedő, a magyar tör
ténelemben mégis gyakran összekap
csolódó entitás, az irodalom és a politi
ka érdekli. Ez, valljuk meg, irodalomtu
dományunkban ma nem igazán diva
tos kombináció. Az irodalom (s az iro
dalomértelmezés) önelvűségét, auto
nómiáját félti a politikától, a politika
pedig a szakszerűtlenség elemét látja a
politika területén jelentkező iroda
lomban. Nem véletlen tehát, hogy
Agárdi e kötetének egyik, előzetesen is
publikált tanulmányát (József Attila és,
liberális barátai) két recenzens is ne
hezményezte „politikai fölhangjaiért".
S kétségtelen: Agárdi esszéiben az iro
dalom politikai funkcióinak és vonat
kozásainak analízise igen hangsúlyos;
ez olykor egyféle, mondjuk így, iroda
lomtörténet-politikai tanulmányt ered
ményez. S érezhető írásaiban bizonyos
észjárás, mely a kultúrpolitikusok sajá
tos - döntést és politikai magatartást
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előkészítő - gyakorlatias megközelíté
sével rokonítja. A kvalitásra figyelés, az
értékrend középpontba állítása, a poli
tika és az irodalom közötti „közvetítés"
(az irodalom politikai, a politika irodal
mi „korrekciója") erős igénye; ám
ugyanakkor kevéssé érdekli az iroda
lom puszta önelvűsége. Az Előszó,
amelyben saját írásait is jellemzi, el is
ismeri: „Nem hagyományos irodalom
történeti vagy verselemző tanulmá
nyok" az övéi (9.).
Ez a megközelítési mód, irodalom
történeti szempontból, kétségkívül
meghatározott „sínen" tartja esszéinek
horizontját. A könyv egészének azon
ban ez csak az egyik lehetséges olvasa
ta. Agárdi szakirodalmi tájékozottsága
széleskörű és választott területein nap
rakész, a szöveget és az empirikus ada
tokat messzemenően tiszteli, a lehetsé
ges ellenvéleményeket számbaveszi és
mérlegeli, a kvalitást (vagy éppen an
nak hiányát) jól érzékeli, tud is, mer is
gondolkodni (stb.) - úgy jár el tehát,

ahogy ezt a „szakma" szabályai meg
követelik. S az esetek többségében vá
lasztott témái természetes módon si
mulnak politika iránti fogékonyságá
hoz. A kötet legtöbb írásában így a po
litikum megmarad az irodalmi tárgy
hoz szervesen hozzátartozó, elemzéssel
föltárható - és minősíthető - vonatko
zásnak. Ez pedig, József Attiláról és
„politizáló" kortársairól lévén szó, már
nem erőltetett vagy tárgyidegen elem
zési szempont. A József Attila-életmű és
-pálya tele van nyílt vagy rejtett politi
kummal. A költő, tudjuk, maga is „po
litizált", baráti-ismeretségi köre pedig
jelentős részben olyanokból állott, akik
vagy gyakorló publicisták voltak (mint
pl. Ignotus Pál, Fejtő Ferenc), vagy profi
politikusnak tekinthetők (mint pl. Mónus Illés), de a politikum legalábbis
mindennapi témaként jelen volt közöt
tük. S életművének kortársi recepcióját
is - tekintsük ezt bár anomáliának,
vagy ellenkezőleg, természetesnek - jó
részt habituális, sőt ideológiai motívu
mok alakították, nem pedig a „tiszta
irodalom" szempontjai. Agárdi speciá
lis problémaérzékenysége tehát a leg
több esetben legitim módon nyilvánul
hat meg.
Amikor például a Kortársak József At
tiláról című háromkötetes, nagy gyűjte
mény „másodelemzését" végzi, legsajá
tabb terepén mozog. A recepciótörténet
alkalmat ad neki arra, hogy egyszerre
méltányolja a kvalitás kortársi fölisme
réseit és számoljon a „befogadás" kü
lönböző - jócskán irodalmon kívüli motivációival, olykor egyenesen ideoló
giai-politikai elfogultságaival. S így al
kalma nyílik „a mítoszok és legendák,
ellenmítoszok és ellenlegendák" józan
kritikájára. (Ezek összjátékának, defor
máló erejének érzékelése egyik fontos
pozitívuma interpretációjának.) Aka
dálytalanul, természetes módon nyilvá
nulhat meg érdeklődése akkor is, ami
kor József Attila és Mónus Illés kapcso
latát értelmezi, vagy a Szép Szót mutat

ja be. Az előbbi esetben a szociálde
mokrata politikus és az illegális kom
munista párttól eltávolodó költő köze
ledését regisztrálva, persze nemcsak a
költő pályájának, politikai tájékozódá
sának egyik fejezete érdekli: számára
ez a folyamat a magyar szocialista
mozgalom önkorrekciójának is fontos
része. A másik, a Szép Szóról írott ta
nulmánya pedig (átfogó, ugyanakkor
részleteiben is arányos és kiegyensú
lyozott érvelése következtében) a lap
ról készült első igazán jelentős - s
mindmáig az egyik legjelentősebb - ta
nulmány. Érdeklődési iránya és a tárgy
természete itt szinte hibátlanul kapcso
lódik egybe. De ugyanez mondható el
például a Gáspár Zoltán publicisztiká
ját interpretáló esszékritikájáról is - az
zal a többlettel, hogy ebben - önmagát
is némileg megújítva - szempontjait
erős nyelvi elemzéssel társítja, a politi
kumot mint nyelvi alakzatokban kifeje
zésre jutó entitást érzékeli.
A könyv egésze, persze, nem teljesen
egynemű. A fölvett írások egyik része
alkalmi írás, kritika vagy méltatás (pl. a
Szabolcsi Miklós monográfiájáról írott,
vagy a Fej tőt méltató). Egy másik része
a kínálkozó alkalmat alapos másode
lemzéssé emelő kritikai tanulmány (pl.
a Kortársak József Attiláról című gyűjte
mény recepciótörténeti elemzése, a Sza
bad-ötletek jegyzéke vagy a Gáspár Zol
tán-kötet mérlegelése). S csak egy to
vábbi része hagyományos esszétanul
mány (pl. a Mónusról vagy a Szép Szó
ról írott). Ez némileg változó színvona
lúvá teszi a kötetet; egy-egy, mégoly ki
váló ötlet - méltatás közben történő fölvetése vagy több szempont össze
hangolt és argumentált kifejtése, érvé
nyesítése megkülönbözteti az egyes írá
sokat.
Invenciója azokon a területeken is
„él", amelyek - vélnénk - kívül esnek
elsődleges irányultságán. A Szabad-öt
letek jegyzékéről írva pl. nemcsak az a
figyelemre méltó, hogy itt már a téma-
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választás is egyféle beállítódottságbővítő lépés, hanem az is, hogy
megfigyelései némelyike e nehéz szö
vegekről szólva is igazi telitalálat. Pon
tos és lényeges. Illusztrálásul csak
egyetlen példa erre. „A nyelv, az ihlet, a
névvarázs, a szép szó aktoraként és tu
dósaként - Agárdi szerint - [József Atti
la] szinte felszabadult öntudattal lépi át
a közmegegyezés határait, dönt meg ta
bukat, sőt egyfajta öngyógyító szómági
aként, cselekvéspótlóból cselekvést kre
áló eszközként forgatja e szavakat."
(35.) A József Attila-recepcióról szólva
pedig még ott is van jó ötlete, ahol ép
pen vizsgalata határait vonja meg. „Ar
ra például nem vállalkozom - írja e cik
kében -, hogy [...] az egyes vershivat
kozások gyakoriságából kritikatörténe
ti, költészetismereti, líraszociológiai kö
vetkeztetéseket vonjak le. Pedig érde
mes lenne megvizsgálni, hogy a közel
1000 írásműben, mely József Attila-ver
sek (s vajon miért) szerepelnek feltűnő
en nagy vagy kis számban s hogy a
vershivatkozások sűrűségi hálója mi
lyen másodlagos lírai értékrendet, illet-

ve folyamatos értékátrendeződést sugall." (25.)
írásait a választott téma apró rész
letekig menő ismerete jellemzi. Szak
irodalmi pedantériája olykor talán túl
zó is; egyik-másik harmadrangú köz
lemény utánközléseinek regisztrálása
például alighanem fölösleges. De - ú g y
vélem - ez is annak jele, hogy Agárdi
- számolva a politikum veszélyeivel minimalizálni, sőt ellensúlyozni igyek
szik az alapszempontjából adódó eset
leges átpolitizáltságot. Ezt persze nem
mindig tudja elkerülni, sőt a jobboldali
radikalizmus egykori és mai változa
tairól, illetve a kettő összefüggéseiről
értekező tanulmánya inkább politikai,
semmint történeti érvelésű. De újabb
írásainak tanúsága szerint, ha olykor
ingadozva is, folyamatosan törekszik
saját tudományos szempontjainak, el
járásainak elmélyítésére, nyelvezeté
nek, beszédmódjának megújítására.
Ilyen értelemben a könyv egy lassú át
alakulás dokumentuma is.
Lengyel András

DEKONFERENCIA
Szerkesztette Kovács Sándor s. k. és Odorics Ferenc, Szeged, JATE
Irodalomelmélet Csoport, 1994,122 1.
A szegedi deKON-csoport (Hárs
Endre, Hódosy Annamária, Kiss Attila
Atilla, Kovács Sándor s. k., Odorics Fe
renc, Szilasi László) intézményesedésé
nek, legitimálódásának talán legfonto
sabb lépése a saját könyvsorozat létre
hozása. Ennek első kötete az 1993-as,
első DEkonFERENCIA anyagát tartal
mazza, a csoport tagjain kívül Arató
Ferenc, Ötvös Péter, Kálmán C. György
és Gyimesi Tímea tanulmányaival, eh
hez még egy Czóbel Minka című, vegyes
műfajú szövegekből álló rész kapcsoló
dik (Deák Botond, Fogarasi György,
Hártó Gábor, Kovács Zoltán, Müllner
András írásai).
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A néhány éve létrejött csoport az
utóbbi idők legmarkánsabb új vállalko
zása a hazai irodalomtudományban: az
ezidáig Magyarországon nem igazán
ismert (és főleg nem olvasott) iroda
lomelméleti irányzatokat kreatív mó
don adaptálni szándékozó, az iroda
lomtudomány „tudomány "-voltának
hagyományos jelölőit elutasító (nyelv
használati kánonjait, retorikáját, „etiká
ját" stb., de az igényességet nem!) törek
vésekkel éppúgy keltett szimpátiát
(mert önreflexív gesztusaiban nyitott
nak és nem monologikusan kétely nél
külinek mutatkozott), mint ellenszen
vet (éles kritikai hangvétele, az iroda-

