
legapróbb részletre kiterjedő figyelem avatja a textológiai irodalom maradandó darabjaivá: 
az általa bírált szövegkiadásokat többnyire az ő recenziójával együtt érdemes használni, s 
a textológia elméletét és módszertanát érintő megjegyzéseit is jórészt ezekben olvashatjuk. 
Az irodalomtudományt nemzetközi szinten is képviseli, s a tours-i konferenciákon való 
részvétel mellett Klaniczay Tiborral együtt ő szerkesztette az 1970-es évek magyar barokk
kutatását reprezentáló francia nyelvű tanulmánykötetet. 

Amikor a Régi Magyar Költők Tára munkálataival párhuzamosan a drámakiadás belé
pett az Intézet programjába, alapító tagja lett a XVIII. századi Osztály keretében működő 
drámakutató munkaközösségnek. Ekkor került figyelme középpontjába a 17-18. századi 
iskoladráma, melynek egyik legjobb ismerője. Az 1980-as évek második felétől az RMKT 
17. századi sorozatának részben vagy teljes egészében általa sajtó alá rendezett hat vaskos 
kötete mellé felsorakoztak a barokk iskolai színjátszás szövegeit, forrásait és irodalmát 
közzétevő kötetek, melyek - több társszerzővel együtt - ugyancsak az ö szerkesztésében, 
sajtó alá rendezésében és kiadásában készültek. Munkássága kiteljesedését tanúsítja ötven
nél több, különböző műfaj- és tématörténeti kérdésekkel, szerzőkkel foglalkozó tanulmá
nya. Ezekből egy átfogó irodalomtörténeti koncepció körvonalai bontakoznak ki, melynek 
három alappillére a beható szövegismeret, a komparatív szemlélet, valamint az irodalom-
és eszmetörténet szoros összetartozása. Munkájának társadalmi elismerését jelzi, hogy 
oktatói tevékenységéért kiváló tanári kitüntetést, Jászberénytől díszpolgárságot, a kuruc 
költészet antológiájáért nívódíjat, tudományos életművéért pedig akadémiai doktori foko
zatot kapott. 

A 85. születésnap alkalmából a szakma köszönetét és megbecsülését tolmácsoljuk Varga 
Imrének. Szívből kívánjuk, hogy megőrizze töretlen alkotóképességét, befejezze a latin 
nyelvű drámaszövegek sajtó alá rendezését és a jezsuita iskolai színjátszás monográfiáját, 
időt szánhasson tudományos eredményeinek összegzésére, így mindenekelőtt tanulmányai 
kötetbe gyűjtésére, s még sokáig gyakorolhassa a conservatio sui mára csaknem teljesen 
feledésbe merült sztoikus-humanista adományát mindannyiunk gazdagodására és örömére. 

Tüskés Gábor 

A hetvenéves Bodnár György köszöntése 

Illés Endréről írott hosszú, pályakép-értékű tanulmányában idézte a tárgyalt író kijelen
tését arról, hogy az életrajzi tények csak annyiban érinthetők egy szerző elemzésekor, 
amennyire azok valamelyest is részét képezik az életműnek. Ennek szellemében kell 
kiemelnünk Karcagot, a most ünnepelt irodalomtudós szülővárosát, hiszen sokszor szőtte 
bele hálás emlékezéssel írásaiba; például Móricz Kerek Ferójának elemzésébe, hiszen 
gyermekkori élményei alapján ráismerhetett a nagykunsági tájnyelv megannyi elemére a 
regényben; vagy Szép Ernő-tanulmányába, hiszen az alföldi kisváros, amely az írót 
elindította, oly rokon az ő szülőföldjével. A karcagi református gimnáziumot Béládi 
Miklós-portréjában emlegeti mint az oly korán eltemetett barát és pályatárs békési gimná
ziumának rokonát; az igazi felnevelő és kirepítő fészket, az Eötvös Collegiumot pedig 
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számtalanszor, de sosem öncélú emlékidézésként, hanem mint tájékozódási pontot tudósi 
és írói életművek megértéséhez, például Horváth János, Keresztury Dezső, Laczkó Géza 
vagy Sőtér István pályájáról elmélkedvén. Ám az a terminus, melyet talán a leggyakrabban 
használ életművek és egyes művek elemzésekor: a határhelyzet. Néhány utalást ismerünk 
e szakkifejezés önéletrajzi hátterére is; a karcagi családra, a már sem paraszti, sem 
munkás-háttérrel nem rendelkező szegénységre, amely mégis - vagy éppen ezért - a 
felemelkedés értelmiségi útját nyitotta meg neki. S hozzátehetjük: ez a tágan értelmezett 
határhelyzet magyarázza az Eötvös Collegiumban végzett magyar-angol szakos fiatalem
ber gyorsan fölfelé ívelő karrierjét az ötvenes években, majd kezdeményező szerepét a 
forradalom szellemi előkészítésében jelentős Új Hang című folyóirat élén és a forradalom 
utáni végleges szakítását a kommunista utópiával. E szakítás egyúttal - egy rövid közjáték 
után, amelyben pár hónapig utóvédharcot folytatott 1957-ben a Magvető Könyvkiadó élén 
-végleges munkahely- és tevékenységi kör-választással járt: Bodnár György 1957 ősze óta 
az MTA Irodalomtörténeti (később Irodalomtudományi) Intézetének munkatársa, 1965 óta 
egyre magasabb hivatali beosztásban, hiszen előbb osztályvezető, majd főosztályvezető, 
később igazgatóhelyettes, majd 1992 és 1997 között igazgató volt, de mindig egyforma 
ügyszeretettel és szerénységgel; ö is egyike azoknak, akik a hajdani Eötvös Collegium 
szellemét tartották ébren az akadémiai intézetben. 

Szerénysége és szolgálata, amellyel a magyar szellemi élet Kádár-korszakbeli páratlan 
varázs szigetét tudta és akarta megőrizni a Ménesi úti épület falai között, valamint a 
hatvanas-hetvenes évek nagy kollektív munkáiban, elsősorban a spenótban való szerzői és 
szerkesztői munka okozta, hogy - noha 1951 óta folyamatosan publikált - első kötete csak 
negyedszázad múlva, 1976-ban jelent meg (Törvénykeresők). A cím gondos választás 
eredménye; gazdag tanulmány-, műelemzés- és mübírálat-terméséből azokat szerkesztette 
könyvvé a szerző, amelyek irodalomtörténetileg kiérlelt fő felismerését igazolták és illuszt
rálták: a pozitivizmus összeomlott normavilága után már a sokáig teljesen szubjektivistának 
és impresszionistának vélt Nyugat-korszakban megindult mind az írók, mind a kritikusok, 
irodalomértelmezők részéről az új normák kimunkálásának, az új törvények keresésének 
munkája. Ebben a felismerésben - amelynek a további kutatás során bőven levonta 
irodalomtörténeti és kritikatörténeti tanulságait is - nagymértékben segítette Bodnár Györ
gyöt a modern irodalomelmélet eredményeinek bőséges, ám mindig célszerűen, válogatva 
felhasznált ismerete. (Ez az elméletileg megalapozott, korszerű módszer jellemzi sok, 
idegen nyelven megjelent tanulmányát is, amelyek tudományunk eredményeinek külföldi 
megismertetéséhez nagymértékben hozzájárultak.) 

A magyar irodalomtörténet egyik legvonzóbb rejtélye mindig az a problémaegyüttes 
volt, amelyet „aNyugat elődei" címen szokás emlegetni. Rejtelmes kor, sok félbetört pálya, 
sok félreértett vagy elfeledett mü. Bodnár György - aki sokat tett e művek újrakiadásáért 
és értelmezéséért - monográfiában tisztázta a századforduló-századelő e dzsungelének talán 
legizgalmasabb kérdését: a modern magyar elbeszélés születését (A ,,mese" lélekvándor
lása, 1988). Állandó kritikusi figyelme, amellyel ifjú kora óta kísérte az élő magyar 
prózairodalom alakulását, valamint irodalomelméleti felkészültsége egyaránt segítették, 
hogy Peteleiben, Gárdonyiban, Tömörkényben és nemzedéktársaikban felfedezze a poszt
modern felől is érvényes és elkülöníthető „premodern" (ez az ő terminusa!) prózapoétika 
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jelenlétét és szabályait. S ilyen kiindulópontból tudta részletesen elemezni régóta kedves 
és kutatott írója, Kaffka Margit művészetét, valamint a Nyugat nagyjainak prózáját. 

Egészen különleges hely illeti meg a Kortársaink sorozatban kiadott Juhász Ferenc című 
könyvét (1993). Juhászt szinte indulása óta ismerte, ismertette és elemezte; a több évtizedes 
barátság azonban csak segítette a hatalmas, szétágazó és nehezen magyarázható életmű 
megértésében és megítélésében; pedig az ilyenfajta közeliség sokszor inkább bénítólag 
szokott hatni az értelmezőre. Az elfogultság tévedéseit sikerült azonban elkerülnie, hiszen 
a más témákban is alkalmazott műfajtörténeti, irodalomelméleti megközelítés lehetővé 
tette, hogy a szeretett költő fő műfaja, az ,,éposz"-nak nevezett hosszúvers megkapja méltó 
ábrázolását a magyar irodalomtörténet egészében. 

Évek óta készen áll utóbbi húsz évének termését összegyűjtő tanulmánykötete, a Jövő 
múlt időben (mire e folyóiratszámunk megjelenik, már napvilágot is látott; kedves köteles
ségünknek tartjuk bírálatát). A benne foglalt írások legnagyobb része periodikákból már 
ismert; láthatjuk belőlük, hogy a szerző következetesen halad nagy céljai megvalósításában: 
kritikatörténetünk kardinális kérdései Horváth János vagy Fülep Lajos stb. kapcsán ugyan
úgy szóba kerülnek bennük, mint kedves premodern, modern vagy akár posztmodern 
prózaíróinak újszerű értékelése. 

Szerkesztői, tanári, filmesztétái tevékenységét éppen csak megemlítve, hadd térjek 
vissza művei melletti főművére: az Irodalomtudományi Intézetre, illetve szinte áttekinthe
tetlenül gazdag tudományszervezői munkájára, amelynek hasznát látta és látja az egész 
irodalomtudomány, ám elsősorban - s most hadd legyek kissé önző - az íratlan főmű, 
Intézetünk. Intézetünk, amelynek megőrzésében, derűs otthonná és hatékony munkahellyé 
formálásában oroszlánrésze volt és van - nyugdíjba, de nem nyugalomba vonulása után is 
- Bodnár Györgynek. S ha már önző voltam, lehessek egy percig személyes is. Gólyaként 
hadd kívánjak a főtanár úrnak születésnapján sok boldogságot és jó munkát, méltatlan 
utódjaként pedig hadd kérjek tőle, akinek bizalma oly sokat adott gólyaságomnak, segítsé
get a jövőre is! Vive et vale, optime magister, ad multos annosl 

Szörényi László 

Kovács Sándor Iván hatvanéves 

Pár hónappal ezelőtt jelent meg egy tanulmánykötet a hatvanéves Kovács Sándor Iván 
tiszteletére („írták barátai, kollégái és tanítványai"), a végén szokás szerint publikációinak 
jegyzékével: „Válogatott címjegyék, mutatvány egy készülő szerzői bibliográfiából" - írták 
alá az összeállítók. Van benne vagy hatszáz tétel. A tematika (időben) Dantétól napjainkig 
terjed. Szétszórt? Szó sincs róla. A kohézió valahonnan belülről jön. Ő úgy tudja, hogy 
nincs régi meg mai irodalom, csak irodalom van, az érték időtlen. Gondolom, már 
elfelejtette, milyen lelkesen magyarázta réges-régen, még a Tiszatáj idejében (rovatvezető 
volt ott, én recenziócskákat írogattam, és húzogattam az orromat, amikor valami új regényt 
nyomott a kezembe), hogy hogyan világít egymásra, hogyan fényesíti meg egymást a régi 
meg az új. Ő úgy gondolja, hogy ezt az egységet csak egységben lehet és szabad kutatni. 
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