
A hálózatelméleti kutatások
napjainkban rendkívül népszerû-
ek. Legújabban az orvostudomány-
ban, a különféle betegségek együt-
tes jelentkezésében próbálnak kap-
csolati hálót kimutatni. Mindezek
függvényében nem csoda, hogy a
társadalomtudományokban és az
irodalomtörténeti vizsgálódások-
ban is teret nyernek az efféle kuta-
tások s az azokat összegzõ konfe-
renciák. Az egyik legjelentõsebb
ezek közül a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetemhez köthetõ
konferenciasorozat, ahol kétévente
rendeznek ülésszakokat a témában,
a legutóbbi, sorrendben immáron a
harmadik, 2017-ben került meg-
rendezésre. A konferenciák anya-
gaiból (2014 óta az MTA Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont Iro-
dalomtudományi Intézete támoga-
tásával) értékes kötetek is szület-
nek, melyek – a kor igényeinek
megfelelõen – mind nyomtatott for-
mában, mind a reciti.hu portálon
teljes terjedelmükben elérhetõk. A
konferenciákat s az azok szerkesz-
tett anyagát közreadó tanulmány-
köteteket is egy jól bevált szerzõ-
szerkesztõpáros, Biró Annamária
és Boka László jegyzi.

Ahogy a címbõl is kitûnik, a ta-
nulmányok tematikai szempontból
már eleve három csoportba sorolha-
tók: vannak olyan kutatók, akik egy
irodalmi/értelmiségi szempontból a
magyar kultúrtörténetben fontos
szerepet játszó életutat vizsgálnak,
mások ezeknek az embereknek a
kapcsolathálóját tanulmányozzák

összehasonlítva azt a mai kapcsolat-
hálókkal, és következtetéseket, ta-
nulságokat vonnak le a mára vonat-
koztatva. (Legalábbis ott, ahol lehet,
mert ez nem minden esetben lehet-
séges, ahogyan közeledünk a kortárs
életpályák felé, úgy egyre inkább
problematikussá válik az úgyneve-
zett tanulság megfogalmazása, ezt
látni fogjuk a továbbiakban.) A har-
madik csoportba azok a kutatók tar-
toznak – õk vannak az utolsó kötet-
ben talán a legkevesebben –, akik
egy konkrét írói tömörülést, csopor-
tot tanulmányoznak, ezek a kutatá-
sok leginkább egy-egy irodalmi lap
vizsgálatát jelentik. Ez a hármas
egység immáron hagyománnyá vá-
lik ezekben a kötetekben, mint
ahogy hagyománya van annak is,
hogy bizonyos szerzõk jelenlétükkel
biztosítják a konferencia szakmaisá-
gát, színvonalát: a szervezõk-szer-
kesztõk mellett Egyed Emese, Ma-
czelka Csaba, Szilágyi Zsófia nélkül
már-már elképzelhetetlenné válna a
konferencia megrendezése, hiszen
õk mindhárom kötetben jelentkez-
nek írással. Mellettük számos olyan
értekezõt találunk, akik visszatérõk-
nek mondhatók, ilyen például Tver-
dota György és Margócsy István, il-
letve Balázs Imre József, Keszeg An-
na, Milbacher Róbert, Verók Attila.
Az eddigi kötetekben jól látható az
is, hogy a szervezõk lehetõségeik-
hez mérten interdiszciplinaritásra
is törekednek, történészek, nyelvé-
szek, sajtótörténészek is szerepel-
nek a túlnyomó többséget képviselõ
irodalomtörténészek és filológusok téka
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közt, s minden esetben összegzõ,
plenáris elõadások is elhangzanak
egy-egy konferencián. Ha összevet-
jük az eddigi köteteket, könnyedén
belátható, hogy számos vizsgált
életpálya vagy irodalmi korszak tér
vissza kötetrõl kötetre ugyanazon
kutató esetében. Biró Annamária ta-
nulmányaiban alapvetõen a lap-
szerkesztés, esetlegesen egy lapszer-
kesztõ köré szervezõdõ kapcsolati
rendszer tárul fel, és elõszeretettel
vizsgálódik a magyar mellett német
nyelvterületen. Boka László elõsze-
retettel merít témát a 20. századi
klasszikus modernitás magyar író-
csoportosulásaiból, s a kissé elfele-
dett, a kánon peremére szorult alko-
tókra figyel, vagy az utóbbi idõben
kevesebb hangsúlyt kapott irodalmi
élet intézményes és egyéni kapcso-
lati hálóit s azok irodalomszocioló-
giai vetületeit vizsgálja. Egyed Eme-
se kedvenc kutatási területéhez tar-
tozik a gróf Teleki család tanulmá-
nyozása, mint ahogyan az is kide-
rül, hogy Maczelka Csaba legalább
annyira járatos az angol irodalom-
ban, mint a magyarban. Mindezen
kiragadott példák azt hivatottak elõ-
rebocsátani, hogy egy idõben és tér-
ben is széles spektrumot átfogó, hé-
zagpótló kezdeményezéssel van
dolgunk.

A harmadik kötet dolgozatainak
sorrendbe állításában mindenek-
elõtt az idõrendiségi szempont dön-
tött: a kötet a legkorábban élt szerzõ
kapcsolati hálójának a bemutatásá-
val indul, és fokozatosan halad a
kortársak felé, a kötetzáró tanul-
mány Nádas Péter életpályájával
foglalkozik. Jelen írásban hasonló
szempont mentén haladunk a ta-
nulmányok rövid ismertetésével.

A kötetnyitó értekezés Kõszeghy
Péter nevéhez fûzõdik, aki Paksi Mi-
hály kapcsolati hálóját tanulmá-
nyozva arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy egy 16. századi kapcsola-
ti háló milyen hasonlóságokat mu-
tat a 20–21. századival, kiépülésé-
nek melyek azok a szabályszerûsé-

gei, amelyek koroktól függetlenek.
Paksi kapcsolati hálóját elemezve 
a szerzõ arra a következtetésre jut,
hogy a modernitásra oly jellemzõ
gyenge kapcsolatok nem csupán
mai sajátosságként felismerhetõk,
hanem elõfordultak már a 16. szá-
zadban is – természetesen, ahogy
Kõszeghy is megjegyzi: egyetlen
kapcsolati háló tanulmányozásából
nem vonhatunk le messzemenõ kö-
vetkeztetéseket.

A váradi lelkészek, tanárok és
diákok peregrinációjával Szabó
András foglalkozik, aki a 16. szá-
zad második felében és a 17. szá-
zad elején külföldön tanult diákok
kapcsolati hálóját veszi górcsõ alá,
elsõsorban azokét, akik Witten-
bergben tanulhattak, és azt is vizs-
gálja, hogy a karrierjük alakulása
szempontjából milyen hatást fejt ki
rájuk a korábbi peregrináció. Eh-
hez a témához szorosan kapcsoló-
dik a következõ kutatás, amelyben
Utasi Csilla a protestáns lelkipász-
tor, nyomdász, író Heltai Gáspár
életpályáját tanulmányozza ki-
emelve a kolozsvári hitújítási fo-
lyamatokban betöltött prédikátori
szerepét, illetve Heltai alkotásait
nyelvi eseményként vizsgálja az
ebeling módszerrel. Ugyanakkor
Utasi rávilágít arra, hogy a korabeli
kolozsvári értelmiségi kapcsolathá-
ló alapja és mozgatórugója nem
más, mint a Szentírás-fordítás,
amit a peregrinációból hazatérõk
végeztek.

Petrõczi Éva a 17. században
Magyarországon és Erdélyben pat-
rónus-patronált viszonyban lévõ
kapcsolatokat vizsgálja. Kiinduló-
pontja, hogy az ilyen jellegû viszo-
nyok természetükbõl fakadóan
problematikusak. A levéltári adato-
kat tanulmányozva kitûnik egyfajta
alá- és fölérendeltségi viszony, va-
lamint ott lappang valamiféle kény-
szer a patronált részérõl, amely
szintén feszültségek forrása lehet.
A szerzõ levélrészletekbõl idéz,
majd elemez. Elemzi például Szenci118
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Molnár Albert és patrónusa, Aszta-
los András jómódú nagyszombati
polgár vagy Lorántffy Zsuzsanna és
udvari papjuk, Medgyesi Pál viszo-
nyát. Ellenpéldát is hoz: Pápai Páriz
Ferenc önfenntartó tudott maradni.
De megemlíti: elõfordult, hogy az
egykori peregrinusok nem anyagi-
akkal, hanem bíztató szavakkal istá-
polták egymást.

Laczházi Gyula tanulmányának
középpontjában szintén egy karrier-
történet áll, Apáczai Csere Jánosé.
Arra a kérdésre keresi a választ – és
ez ilyen szempontból nem szokvá-
nyos –, hogy melyek voltak azok a
tényezõk, amelyek miatt Apáczai az
utókor szemében tiszteletre méltó
hõssé válhatott, s mindezt a tudós
életmûvének vizsgálatából próbálja
megfejteni. Szándékos a hõs kifeje-
zés, Apáczai ugyanis úgy tekintett
magára mint a haladás elõmozdító-
jára, akinek küldetése van ott, ahol
tevékenykedik, azonban az elmara-
dottság hangsúlyossá tétele értel-
mezhetõ csupán egy retorikai esz-
közként, amely a reformkor szük-
ségszerûségérõl próbálja meggyõzni
az olvasóit.

Verók Attila egy olyan területen
kutat, mely a magyar irodalomtörté-
neti kutatások marginális részének
számít: a 17–18. századi brassói al-
kalmi költészetet tanulmányozza,
nem poétikai szempontból, sokkal
inkább mûvelõdéstörténeti megkö-
zelítésben. Ha valaki meg szeretné
tudni, hogy a brassói szászok ho-
gyan gondolkodtak, ünnepeltek,
szerettek és gyászoltak, melyek vol-
tak az õket foglalkoztató legfonto-
sabb problémák és dilemmák, mi-
lyen kapcsolati hálóban éltek, an-
nak csak ajánlani lehet a közkölté-
szet eme alkotásait, de jól teszi, ha
elõtte vagy utána, esetleg közben,
elolvassa Verók Attila tanulmányát.

Maczelka Csaba egymás mellé
helyez két karriertörténetet, az an-
gol Margaret Cavendish és Petrõczy
Kata Szidónia életpályájában talált
hasonlóságokat és különbségeket

mutatja be, és azt vizsgálja, hogy a
17. századi társadalmi nyilvánosság
– Angliában és Magyarországon –
milyen mértékben nyitott a nõi írók
befogadására. Összehasonlításának
szempontjai: történelmi kontextus,
családi háttér, irodalmi társaságok,
házasság. A tanulmány végére az ol-
vasóban felsejlik a gondolat: lehet,
hogy alapvetõ különbségek vannak
a történelmi kontextus és az irodal-
mi társaságok tekintetében közöt-
tük, de talán több hasonlóság van a
két nõi sorsban, mint azt elsõre
gondolnánk.

János Szabolcs munkájában id.
Wesselényi Miklós báró kapcsolat-
rendszerének egy izgalmas megkö-
zelítését olvashatjuk. A szerzõ Wes-
selényi színházi levelezéseibõl in-
dul ki, megvizsgálja, hogy a báró
milyen módon építi ki kapcsolatait
a környezõ nagyvárosok vezetõivel
annak érdekében, hogy az általa
igazgatott színházi vállalkozás sike-
resen tudjon mûködni. Wesselényi
színházi levelezéseibõl kirajzoló-
dott kapcsolati hálóját vizsgálva a
tapasztaltakat összeveti a Barabá-
si Albert-László Behálózva címû
könyvében megfogalmazottakkal.
A tanulmány elolvasását követõen
az olvasó megértheti: a kapcsolati
háló fogalma nem egy új keletû je-
lenség, mindig is volt, s az egyénen
múlik, hogy saját boldogulása érde-
kében milyen módon fejleszti, gya-
rapítja, építi.

Akárcsak az ezt megelõzõ két
tanulmánykötetben, Egyed Emese
ismét a Teleki családban kibonta-
kozó kapcsolathálót tette vizsgála-
ti témájává. Jelen kötetben a szer-
zõ az id. Teleki Ádám köré szerve-
zõdõ nõi kapcsolati hálót tanul-
mányozza, és azt kutatja, hogy mi-
lyen mértékû a szerepük ezeknek
a nõknek Teleki Ádám íróvá válá-
sában. Az ily módon kibontako-
zott életpálya nem feltétlenül egy
írói életpálya tipikus példája, in-
kább fordulatokkal teli, tragikus,
regénybe illõ. téka
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Hogy Biró Annamária tanulmá-
nya milyen módon kapcsolódik a
kötet címében megjelenõ értelmisé-
gi karriertörténetekhez, azt nagyon
tömören kifejezi a következõ mon-
data: „A sajtó története a szabad vé-
leménynyilvánításért folyó harc tör-
ténete, így pedig szerves része az ér-
telmiségi karriertörténeteknek.” És
nem csak. Számos más kérdést is
felvet. A 18. századi lapszerkeszté-
si gyakorlatról úgy beszél, hogy
közben számos aktuális problémát
is érint, a többi között: a sajtó ma-
nipulatív jellegét, az újságíró függet-
lenségét és hitelességét, sajtó és ha-
talom viszonyát. Egy kezdõ újságíró
ma karrierlehetõséget lát maga elõtt,
vagy csupán hálózatépítést, kapcso-
latépítést egy magasabb cél elérése
érdekében? Lehet-e egy fõszerkesztõ
ma szellemileg független? Ezekre a
kérdésekre mindenkinek megvan-
nak a saját válaszai, a történeti átte-
kintés vagy megerõsít, vagy megcá-
fol ebben.

Dede Franciska munkájának kö-
zéppontjában a politikai és irodalmi
szemleként definiálható hetilap – 
A Hét – vizsgálata áll, különös fi-
gyelmet fordítva a Szerb Antal által
középszerû epigon költõnek, de ki-
vételes szerkesztõi tehetségnek
mondott Kiss József fõszerkesztõ
munkásságára és a tízéves jubileu-
mi szám elemzésére. A szerzõ kitû-
nõ érzékkel válogat idézeteket a
szerkesztõ levelezéseibõl, melyek-
bõl kiviláglik, hogy milyen gondok-
kal és problémákkal kellett megküz-
denie egy lapszerkesztõnek a szá-
zadfordulón, illetve kirajzolódik egy
kapcsolati háló is. Buda Attila mun-
kája bizonyos mértékben kapcsoló-
dik az elõzõ tanulmányhoz, ugyanis
a 20. század talán legfontosabb ma-
gyarországi irodalmi folyóiratáról,
illetve annak az olvasókkal fenntar-
tott kapcsolatáról szól. A szerzõ azt
vizsgálja meg, hogy a Nyugat által
tervezett és szervezett matinék ké-
pesek voltak-e egyfajta kohéziós
erõként mûködni az olvasóközön-

ség és a lapot szerkesztõk között. 
A szerzõ kitüntetett figyelmet fordít
Ady Endrére, akinek úgynevezett
magánakciói is voltak.

Szénási Zoltán Babits Mihály
három ismert esszéjével foglalkozik
tanulmányában, és azt vizsgálja,
hogy a történelmi fordulópontok
hogyan és milyen irányba befolyá-
solhatnak egy utóbb centrálisnak te-
kintett életpályát. Egyrészt megmu-
tatja, hogyan alakul egy átmeneti
(1919) idõszakban Babits nemzeti
irodalomról vallott elképzelése,
másrészt a tanulmányában arra is
kitér, miként fogadták vagy utasítot-
ták el ezt a kortársak.

Széchenyi Ágnes tulajdonkép-
pen nem csupán egyetlen karrier-
történetet vizsgál, hanem egy család
történetét állítja kutatása közép-
pontjába, amelynek ikonikus alakja
nem más, mint Schöpflin Aladár. Ez
a családtörténet a Monarchiában
kezdõdött, és a szerkesztõ második
fiának 1956-os emigrációjával, a Rá-
kosi-korszakban ért véget. Egy olyan
családtörténet, amely napjainkban
is rendkívül aktuális. Széchenyi
Ágnes huzamosabb ideje foglalko-
zik Schöpflin Aladárral, a jelen kö-
tetben olvasható tanulmánya a ké-
szülõ Schöpflin-monográfiából egy
részlet, amelyben tisztázni igyek-
szik néhány Schöpflinnel kapcso-
latban kialakult, rögzült tévhitet.
Ezek után kíváncsian várjuk a
könyv megjelenését.

Feltevõdik a kérdés, hogy egy ha-
gyományosan kétévente megrende-
zésre kerülõ konferenciának a tema-
tikája miért pont a karriertörténetek
és kapcsolathálók tanulmányozása
köré szervezõdik, mitõl válik fon-
tossá ez a tematika napjaink iroda-
lommal foglalkozó kutatói számára.
A választ erre a kérdésre Rózsafalvi
Zsuzsanna adja meg, aki a sokszínû
tevékenységet végzõ Rédey Tivadar
karriertörténetét vázolja fel tanul-
mányában, amely szintén egy ké-
szülõ, nagyobb munka vázlata. Az
irodalmi, kulturális és társadalmi120
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élet jelentõs személyeinek kapcso-
latrendszerét feltérképezõ kutatások
nem csupán az irodalomtudomány
számára fontosak, hisz azon túlme-
nõen, hogy egy konkrét személy
életmûvével kapcsolatban felvetõ-
dött kérdésekre adhatnak válaszo-
kat, még azt is megmutathatják,
hogy egy adott korban hogyan mû-
ködtek az irodalmi és tudományos
életet befolyásoló, irányító csopor-
tosulások. Egy ilyen csoportosulás-
nak volt a tagja a méltatlanul elfele-
dett Rédey Tivadar.

Léteznek tipikusan férfi és nõi
szakmák. Olyan is elõfordul, hogy
egy szakma elnõiesedik – jellemzõ-
en ilyen ma Magyarországon példá-
ul a pedagógusszakma. Borgos An-
na tanulmányában arra a kérdésre
keresi a választ, hogy a 20. század
elsõ felében milyen lehetõségei van-
nak a középosztálybeli nõknek a
karrierépítésre, pontosabban, egy
konkrét területen, a pszichoanaliti-
kus szakmában való jelenlétüket
vizsgálja. Ez az írás valamelyest kü-
lönbözik a kötetben olvasható más
tanulmányoktól, hiszen bár megem-
lít néhány nõi pszichoanalitikust, és
ezeknek az életpályáját összehason-
lítja, de alapvetõen a nõket mint
hátrányos társadalmi csoportot te-
kinti vizsgálata tárgyának. 

Vajon néhány évtized múlva
fogja-e valaki vizsgálni, hogy me-
lyek voltak azok az okok, amelyek
a pedagógusszakma elnõiesedésé-
hez vezettek? És ha már tanárokról
ejtünk szót, akkor itt kell megemlí-
tenünk Szilágyi Zsófia tanulmá-
nyát, melynek címe is azt a kérdést
teszi fel, hogy Értelmiségi pálya-e a
tanárnõé? Az irodalmi mûvekben
megjelenõ tanárnõfigurákat vizs-
gálja, és arra a következtetésre jut,
hogy valamilyen szinten mind-
egyik egy alapsémára épül, melyet
Bródy Sándor teremtett meg az
1895-ben megjelent Petrovics Kata-
lin címû novellájával, késõbb drá-
maváltozat is készült belõle A taní-
tónõ címmel. Ebben az értelemben

a tanárnõi státus a nõk életében
egy átmeneti idõszak, amelynek
egyetlen célja: a lehetõ legjobb férj
megtalálása. A szerzõ Raffai Sarol-
ta és Szabó Magda esetében rávilá-
gít arra, hogy a kezdeti sikerek után
mindkettejük felhagyott a tanítás-
sal, Raffai esetében egyértelmûen
kimutatható, hogy a tanári pálya
késleltette az íróvá válást, Szabó
Magda pedig saját belátásából ha-
gyott fel a tanítással, nem szerette
volna, ha az írói teendõi miatt a
tanítványai nem részesültek volna
minõségi oktatásban. Érdekes és
olvasmányos tanulmány a Szilá-
gyi Zsófiáé, aktuális kérdéseket is
felvet, amelyek ugyan szövegi
szinten nem jelennek meg, de az
olvasó elméjében mindvégig ott
motoszkálnak.

Boka László tanulmányában egy
méltatlanul elfeledett, három gene-
ráción keresztül sikeresen mûködõ
nagyváradi nyomdászdinasztiát
mutat be, Sonnenfeldéket. Eltérõen
a korábbi, e sorozatban közölt írása-
itól, ezúttal nem is konkrét iroda-
lomtörténeti jelenséget vizsgál, bár
a család ezer szállal kötõdik a Nagy-
várad környéki irodalmi és sajtó-
élethez. Érdekes és hiánypótló még-
is ez a megközelítés, mert nem
egyetlen ember életútját és irodalmi
jelentõségét vizsgálja, hanem egy
nyomdaipari vállalkozást állít kuta-
tása középpontjába, azt kontextuali-
zálja és mutatja be a történelmi vi-
harokban, az úgynevezett vészkor-
szakig terjedõen s tovább, egyfajta
negatív karriertörténetként. Ez a
mindmáig feldolgozatlan, tragikus
család- és karriertörténet a 19. szá-
zadi Nagyváradon kezdõdik el, vi-
rágzását a 20. század elsõ évtizedei-
re tehetjük, és a második világhábo-
rúig mindenféle impériumváltást
túlélõ, kettõs (zsidó és magyar) ki-
sebbséget is vállaló, nagy ívben
szárnyaló vállalkozói történet film-
vászonra illõ kockái és keserûen tra-
gikus egyéni sorsai mindenképpen
továbbgondolásra késztetõek. téka
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Mekis D. János közreadott ta-
nulmányának középpontjában már
egy írófejedelem: Márai Sándor áll.
Írása elsõdlegesen azt a kérdéskört
vizsgálja, hogy melyek azon jelleg-
zetességek az írói életpálya kap-
csán, amelyeknek köszönhetõen
kivételes hatást fejt ki mindmáig a
magyar irodalomban, s mindezt
leginkább az Egy polgár vallomásai
címû önéletrajzi regényén keresz-
tül mutatja be.

Filep Tamás Gusztáv a legegye-
dibb anti-karriertörténetnek neve-
zi Gáli József elfeledett életútját.
Felhívja a figyelmet arra, hogy léte-
zik a magyar irodalomban egy drá-
ma-, mese- és novellaíró, akit szin-
te teljesen elfelejtettek, akit 1956
után egyedüliként a magyar írók
közül halálra ítélnek, aki családjá-
ból egyedüliként menekül meg a
haláltáborból, aki meseíró, s szinte
önmaga is egy mesehõs. Ha Gáli
József életútja negatív értelemben
vett karriertörténet, akkor Bilkei
Gorzó Nándor pályafutására, aki-
vel Standeisky Éva foglalkozik dol-
gozatában, szintén maximálisan
érvényes ez a megállapítás. A pol-
gárosuló dzsentri hõs, Gorzó élete
legalább annyira filmszerû, mint
Gáli Józsefé. Standeisky szerint
Gorzó irodalmi teljesítménye a
gyenge középszert sem éri el, de
nem csupán irodalmi szempontból
alkothat valaki maradandót. A po-
litikai változásokra rendkívül érzé-
keny s azokhoz kiválóan alkalmaz-
kodni tudó Gorzó karrierje az ama-
tõr autóversenyzéstõl a rövid ideig
tartó sikeres vállalkozóig szinte
mindent magába foglal. Szerzetes,
tanár, író, újságíró, politikus, sza-
badkõmûves, levéltáros, autóke-
reskedõ – csak néhány foglalkozás,
amiben kipróbálja magát. A Kádár-
kor kifog rajta, polgárosuló dzsentri-
ként úgy kopott ki a világból, ahogy
Magyarország vesztette el polgáro-
suló jellegét – írja Standeisky. Élet-
pályája a ma értelmiségi rétegének
is tanulság.

Kálai Sándor nem egyetlen élet-
mûvet állít kutatása középpontjába,
hanem az 1963-tól induló és 1990-
ig folyamatosan megjelenõ, rendkí-
vül nagy sikernek örvendõ Albat-
rosz könyvsorozatot, melynek kere-
tében az újrakiadásokat nem szá-
molva, de a fordításokat beleértve
241 kötet jelenik meg. A kutatása
elején lévõ szerzõ egyrészt osztá-
lyozza a sorozatban megjelent szer-
zõket foglalkozásuk, írói álneveik, a
sorozatban megjelent regényeik szá-
ma, a regények almûfajai szerint,
másrészt életútmodelleket próbált
felállítani a szerzõk Albatrosz elõtti
és utáni alkotásai számbavételével. 

Bizonyos mértékig Bedecs Lász-
ló tanulmánya is a Kádár-korról
szól, ugyanis Aczél Géza személyé-
ben egy olyan szerzõ élettörténetét
próbálta rekonstruálni a verseibõl,
akinek pályafutása a kommuniz-
musban kezdõdött, és a rendszer-
változás után nem teljesedett ki. 
A versekbõl kirajzolódó életpálya a
helyszínek és nevek átírásával gya-
korlatilag sok, a korban élt magyar
értelmiségi életpályája is lehetne.
Verseiben ott lebeg egyfajta bizony-
talanság, ami nála azt jelenti, hogy
vajon kihozta-e a maximumot az
egyetemi karrierjébõl, szerkesztõi
munkásságából, házasságából, szak-
mai kapcsolataiból, lehetett-e volna
jobban teljesíteni apaként és költõ-
ként. Az Aczél-versekbõl kirajzoló-
dó élet tanulsága: az elérhetõ társa-
dalmi rang a szülõi házban, gyer-
mekkorban eldõl. 

„Ahonnan õ jött, onnan legfel-
jebb idáig lehetett jutni.” – Ez a
mondat már Deczki Sarolta Tar Sán-
dorról írott tanulmányában olvas-
ható, és tartalmilag megteremti a
kapcsolatot az elõzõ dolgozattal.
Egyedülálló életút a Tar Sándoré:
egész életén keresztül nem tud el-
szakadni a kétkezi munkától, így
lesz író belõle, majd ehhez adódik
hozzá az ügynöklét. Nem értelmisé-
gi karriertörténet az övé, hiányzik
belõle az értelmiségi, az, amivel Tar122
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nem tud mit kezdeni. Az elbizony-
talanodott író attól tart, hogy koráb-
bi sikereit talán nem is tehetségének
köszönheti, élete végén felteszi ma-
gának a kérdést: mennyit érnek a le-
írt mondatai? Ezt a kérdést Deczki
Sarolta is felteszi. A válasz egyértel-
mû. Mint ahogy az is, amit a szerzõ
tanulmánya végén tömören megfo-
galmaz az életúttal kapcsolatban: ta-
nulság nincsen. 

A kötet zárótanulmányában Da-
rabos Enikõ Nádas Péter életútját
vizsgálja. A szerzõ ugyanakkor
messzebbrõl indít, mintegy megkér-
dõjelezve a jelen álláspontjából a
konferenciák történeti vizsgálódása-
inak sematizálhatóságait is. Dolgo-
zata elején felteszi a kérdést, hogy
van-e egyáltalán magyarországi ér-
telmiségi karrier, és ha van, akkor
létezik-e annak valamiféle karrier-
építési stratégiája, és a legfontosabb
kérdés – ami felvetõdik Nádas Pé-
terrel kapcsolatban –, mit jelent, ho-
gyan értelmezhetõ a mai közéleti
kontextusban, ha valaki tudatosan
elutasítja a(z) (irodalmi-értelmiségi)
karriert. A szerzõ szerint az elit-
struktúra zavarai miatt és a hiányzó
elitkonszenzus zavarai következté-
ben a jelen pillanatában a magyar-
országi közéletben egyszerûen értel-
mezhetetlen a karrier fogalma. Egy
ilyen környezetben az (elit) író
egyetlen lehetõsége az önként vál-
lalt számûzetés, s egyben ez válik
egyedüli lehetséges élhetõ életpá-
lyává számára.

Látszólag, de csak látszólag a
múltról szólnak tehát ezek a tanul-
mányok, meglehet túlnyomó több-
ségükben olyan szerzõkrõl, írói
csoportosulásokról, illetve ezek
kapcsolati hálóiról van szó a köte-
tek hasábjain, akik, amelyek egy
régmúlt korban éltek, léteztek. Eré-
nye a kötetnek, hogy mindezt úgy
teszi, hogy valójában a ma értelmi-
ségijét szólítja meg, aktuális kérdé-
seket felvetve, feszegetve, a rög-
zült, kényelmes válaszokat elutasít-

va. A kötet(ek) értékét nem csupán
ez emeli ugyanis, hogy számos
olyan szerzõ publikál a tanulmány-
kötetben, akik a közzététel pillana-
tában elismert szakértõk (a fiatalabb
generációk jelesei is rangos elisme-
rések, ösztöndíjak nyertesei), ha-
nem azért is, mert valószínûleg a
kötetben megjelent tanulmányok
egy hosszabb – akár hálózattá is ki-
egészíthetõ – kutatás kiindulópont-
jainak is a lenyomatai, kezdetei,
melyek idõvel intézményi együtt-
mûködéseknek, születõ monográfi-
áknak az elsõ, fajsúlyos lépéseihez
járulhatnak hozzá.

Ahogy az egyes szerzõk tanul-
mányaik végén megpróbálnak meg-
fogalmazni valamiféle tanulságot,
életbölcsességet a vizsgált életpályá-
val kapcsolatban, úgy kellene jelen
írás végén is állnia valamiféle böl-
csességnek, útravalónak, amelyet
az olvasó továbbvisz, megõriz. Szo-
morúak ezek a karriertörténetek,
van bennük valami abból a magyar
irodalomból, amit magyar kultúr-
körben általában jónak, sõt a leges-
legjobbaknak tartanak. Mert a jó
magyar irodalom szinte mindig tra-
gédiával végzõdik (vagy legalább
nincs benne semmi olyan, aminek
örülhetnénk), mint egy jó dráma.
Valahogy így van ez a jó magyar kar-
riertörténetekkel is. Általában nem
vidám, többnyire nem mond igent
az életre. De a miénk. Az ismertetett
kötet közel ötszáz évet ölel fel. Öt-
száz év szomorúsága és bánata va-
jon mennyire predesztinálja a mai
értelmiséget a szomorúságra és bol-
dogtalanságra, tragikumra netán új-
rakezdésre? Valószínûleg egyetlen
tanulságot vonhatunk le: ezek az
írások nem feltétlenül nekünk, ér-
telmiségieknek, hanem sokkal in-
kább rólunk szólnak, már csak emi-
att is nagy érdeklõdéssel várjuk a
folytatást, a 2020 szeptemberében
megrendezésre kerülõ újabb konfe-
renciát.

Covaciu Norbert téka
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