
1265

Magyar Tudomány • 2015/10

1264

Megemlékezés

dományi Kutatóközpont Regionális Ku-
tatások Intézetének tudományos tanács-
adója, a Széchenyi István Egyetem 
egyetemi tanára,

Tamás János, az MTA doktora, a Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Központ Me-
zőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Kör nyezetgazdálkodási Kar Víz- és Kör-
nyezetgazdálkodási Intézetének vezetője, 
egyetemi tanár,

Tóth Gábor, a kémiai tudomány doktora, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, 
a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudo-
mányegyetem címzetes egyetemi tanára,

Tóth Imre, az MTA doktora, a Debreceni 
Egyetem Természettudományi és Techno-
lógiai Kar Kémiai Intézet Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi 
tanára,

Tóthné Szita Klára, a Miskolci Egyetem 
egye temi tanára,

Vámos Ágnes, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézetének egyetemi 
tanára,

Vásáry István, az MTA levelező tagja, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar Orientalisztikai Inté-
zet Török Filológiai Tanszékének professor 
emeritusa.

Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetésben részesült

Bényei Attila Csaba, a Debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai Kar 
Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi 
do cense, a Debreceni Egyetem Kémia 
Intézet Röntgendiffrakciós Szerkezet-
vizsgáló Laboratóriumának vezetője,

Gulácsi Katalin, a Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi és Technológiai Kar 
Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi 
adjunktusa,

Juhász Lajos, a Debreceni Egyetem Me ző-
gazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar Természetvé-
delmi Állattani és Vadgazdálkodási Tan-
székének tanszékvezető egyetemi docense,

Kovács Éva, a Magyar Tudományos Aka-
démia Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont Történettudományi Intézetének 
tudományos főmunkatársa,

Szivák Judit, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
Neveléstudományi Intézetének egyetemi 
docense,

Varga Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Villamosmérnöki 
és Informatikai Kar Távközlési és Média-
informatikai Tanszékének egyetemi 
docense,

Varga Zsuzsanna, a Szegedi Tudomány egye-
tem Elméleti Fizikai Tanszékének egye-
temi docense.

Az idei nyáron súlyos veszte-
ség érte a hazai humánkultú-
rát. 2015. augusztus 13-án el-
hunyt Poszler György Szé-
chenyi-díjas akadémikus, 
esz téta, irodalomtörténész.
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Erdélyből indult: 1931-ben született Ko-
lozsvárott. Családjával együtt 1945-ben tele-
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a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem – ELTE hallgatója. 
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Alapítvány életműdíja 1997-ből és a Széche-
nyi-díj 1998-ból. 

A filológiailag okadatolt irodalomtörté-
net-írás művelőjeként indul. Legelső köny-
veit talán élethosszig legkedvesebbként szá-
mon tartott hőséről, Szerb Antalról teszi 
köz zé: előbb az író-esszéista indulását (Szerb 
Antal pályakezdése, 1965), utóbb teljes pályáját 
(Szerb Antal, 1973) földolgozva. Az esztétikai 
nevelésnek szentelt tanulmánykötetétől (Ka-
tarzis és kultúra, 1980) és a regényműfaj 
átalakulásának utána nyomozó esszégyűjte-
ményétől (A regény válaszútjai, 1980) egy 
irodalomelméleti válogatáson (Kétségektől a 
lehetőségekig, 1983) és egy – Szerb Antal mel-
lett gondolkodása másik meghatározójának 

– Lukács Györgynek emléket állító gyűjtemé-
nyen (Az évszázad csapdái, 1986) keresztül jut 
el teoretikus főművéig. Ez az akadémiai dok-
tori értekezéseként is szolgáló nagymonográ-
fia két, akkor már éppen divatjamúltnak 
szá mító bölcselő, Hegel és Lukács esztétikájá-
nak műfajelméletét összevetve voltaképp a 
filozófiai esztétika legitimitására kérdez rá 
(Filozófia és műfajelmélet, 1988). Az irodalom-
történettől az irodalomelméleten keresztül a 
filozófiai esztétikáig ívelő munkássága előbb, 
a nyolcvanas második felétől bizonytalanab-
bul, utóbb, a kilencvenes évektől egyre hatá-
rozottabban az irodalmi esszéisztika felé ka-
nyarodik: a „tudománytól” az „irodalom” felé 
fordul tehát. Írásművészetében esszévé képes 
alakítani a hagyományosan az esszé regiszte-
re „fölött” és az esszé „alatt” jegyzett műfajban 
született írásokat egyaránt, a szaktanulmány-
tól a kritikán át a publicisztikáig. A pályafordu-
lat áramában született gyűjteményeit itt most 
csak fölsorolni tudjuk: Eszmék – eszmények 

– nosztalgiák (1989), Találkozások (1992), Vonzá-
sok és taszítások (1994), Fényjelek (1995), Duna-
völgyi reálfantasztikum (1998), Ezredvégi pa-

lackposta (2001), Az angyal és a kard (2003), 
Kié ez a történelem? (2003), A „másik” város 
(2005). A törekvés két legjelentősebb teljesít-
ménye az életmű reprezentatív darabjaiból 
összeállított két, terjedelmileg is, gondolatilag 
is kiemelkedő, monumentális esszéválogatás, 
az Ars poetica – ars teoretica (2006) és Az elté-
vedt lovas nyomában (2008).

Hosszú alkotói pályáján az irodalomértés 
két nagyszabású szemléleti forradalmát is 
átélte: előbb, a 60–70-es években a struktu-
ralista-formalista, utóbb, a 80–90-es években 
a posztstrukturalista-hermeneutikai esztétika 
és irodalomelmélet eredményeivel kellett 
szem besülnie. A forradalmak persze az ő 
gondolkodását sem hagy ták érintetlenül, ám 
ko rántsem vált az új irányok buzgó kö vetőjé-
vé. A tanulságokat a maga, egyszerre a szel-
lemtörténettől és a marxizmustól befolyásolt, 
történeti szemléle tébe építette be. Ebben az 
értelemben a kez detektől fogva máig Szerb 
Antal és Lukács György követője maradt: 
kedves monográfiahőse és inspiráló szellemi 
ösztönzője egyaránt arra tanították, hogy a 
műalkotás nem egyszerűen ön magában álló 
formai struktúra vagy a be fo gadó által tetszés 
szerint továbbér telmezhető szövegvilág. Nem: 
a mindenkori korszak szelleme és társadalma 
által befolyásolt jelenség.

Alkatilag valószínűleg affirmatív szemé-
lyiség lett volna: az európai kultúra elkötele-
zett lokálpatriótájaként, a művészetek és az 
irodalom értékeinek szenvedélyes birtokba 
vevője és hűséges számon tartója, a korszellem 
változásai azonban kritikus gondolkodóvá 
alakították. Fokozatosan „korszerűtlen elmél-
kedővé”, a korszellem imperatívuszainak ke-
serű bírálójává vált. A felvilágosodás racionali-
tásfogalmának megkérdőjeleződése a prog-
resszióhitét kezdte ki, a „nagy elbeszélések” 
ellehetetlenülését hirdető posztmodern a 

történelemfogalmát provokálta, a humán-
kultúra veszélyeztetetté válása a kultúrfilozófiai 
értékszemlélete ellen indított támadást. Az 
utolsó években nem csupán elhatalmasodó 
betegségével kellett megküzdenie: az ország 
politikai átalakulása is kedvetlenné tette. Kö-
zelebbi ismerői megerősíthetik: kevesen van-
nak, akik nálánál fájdalmasabban élték meg 
a harmadik magyar köztársaság bukását. Tá vol 
állt tőle a közvetlen politikai szerepvállalás, 
nem óhajtott a direkt közéleti publicisztika 
művelőjévé válni. Legutolsó kötete, a 2011-es 
Az elszabadult hajóágyú főhősei, Goethe bű-
vészinasa, Thomas Mann Cipollája meg 
Victor Hugo „elszabadult hajóágyúja” azon-

ban nem hagynak kétséget felőle: a mesék 
bizony éppen rólunk szólnak.

Tavaly télen az irodalmi portál terjedelmes 
életútinterjút készített vele. Az életpályáját és 
a munkásságát egyaránt áttekintő izgalmas 
beszélgetésben beszámolt róla, hogy néhány 
nagyesszét tervez még, amelyekben elmesélné, 
végül is miért kellett neki úgy élnie, ahogy élt. 
A sors viszont nem volt kegyes hozzá, ezek a 
mesteresszéi már nem születhetnek meg. Ne-
künk, hűséges olvasóinak is mély bánatunkra.

Perecz László
az MTA doktora, filozófiatörténész

(A kép forrása: www.nol.hu)
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