
Lengyel BalÀzs

MçNDY IVçN EGYETLEN LEVELE
ºRºGY°N

MÀndy sohasem volt jÂ lev¢lÁrÂ. HosszÃ barÀtsÀgunk idej¢n n¢hÀny ¡dv´zlû alÀÁrÀson
tÃl nem is Árt û levelet se nekem, se Nemes Nagy çgnesnak. Egyed¡l az r¢mlik, hogy
1948-ban, amikor çgnessal RÂmÀban voltunk, MÀndy m¢gis Árt nek¡nk egy tr¢fÀs-
ironikus beszÀmolÂt a budapesti irodalmi esem¢nyekrûl, de ez a lev¢l elveszett. A mÃlt
¢vben viszont k¢nytelen voltam elk¡ldeni szÀmÀra egy Vargha KÀlmÀnrÂl szÂlÂ cik-
kemet, mert f¢ltem, hogy IvÀn megbÀntÂdik V¢gh Gy´rgy emleget¢se miatt, mivel a
FABULYA FELES°GEI k´r¡li mendemondÀk, ilyen-olyan pletykÀk ¢rz¢kenys¢g¢t s¢rtet-
t¢k. Igaz ugyan, hogy a FABULYA okÀn V¢gh Gy´rgy lehetett s¢rtett, nem û, de a re-
ciprok s¢relem is s¢relem. T¢ny, hogy egy ¢letre megharagudtak egymÀsra. Az igazsÀg
kedv¢¢rt ä meg az¢rt, nehogy rÀm is megharagudjon ä megk¢rdeztem IvÀnt, nincs-e
kifogÀsa a sz´veg (a nagyon is diplomatikus sz´veg) ellen. Ezt Ártam: àA FABULYA

k´nyv... cs´ppet sem volt elûny´sen stilizÀlt. írni, MÀndy magas fokÀn, csak ûszint¢n lehet ä a
mÀs ¢s a magunk rovÀsÀra egyarÀnt. S û a FABULYç-ban mindkettût megtette. A jellemet, a
t´rt¢netet maliciÂzusan r¢szletezi ä alakÁtÀsÀnak ¢ppen ez a mÂdszere ä, ha eg¢sz¢ben v¢g¡l tud
felemelût is mondani. LegalÀbb annyit, hogy milyen esendûk vagyunk. Milyen esendû a reg¢ny
figurÀja ¢s voltak¢ppen a szerzû is.Ê

Egy nappal a halÀla utÀn, 1995. oktÂber 7-¢n cikkem k¢ziratÀra ezt a vÀlaszt kaptam
(MÀndy sajÀtos, macskakaparÀs jellegü k¢zÁrÀsÀval): àKedves BalÀzs, d´nt´ttem, mint zord
cenzor, ¢s arra k¢rlek, ne dobj el semmit a Vargha KÀlmÀnrÂl szÂlÂ ÁrÀsbÂl. Ennyit igazÀn meg-
¢rdemel ez az igen tehets¢ges ¢s igen szer¢ny kritikus. KÀlmÀn nagyon jÂ anyagra talÀlt Fabu-
lyÀban. °s mi¢rt hagyta volna ki a feles¢geit? °n pedig semmit se talÀlok az ÁrÀsodban, ami¢rt
meg tudn¢k s¢rtûdni. (Ehhez igazÀn van ¢rz¢kem.) SzÂval minden rendben. Aggodalmad teljesen
felesleges. ºdv´z´l IvÀn. Ui. K¢rlek k¡ld [sic] el a lapot. JÂlesik, hogy egy pillanatra be¡ltem a
RÂnay asztalhoz.Ê

De ha mÀr a FABULYA FELES°GEI ¢s fûk¢nt a RÂnay-asztal szÂba ker¡lt, ¢rdemes
volna a dokumentumon tÃl n¢mileg elgondolkozni. MÀndyrÂl ¢s az ÁrÂi ¢rz¢kenys¢g-
rûl, valamint az û objektÁv ¢rt¢kel¢s¢rûl. Kezdj¡k a RÂnay-asztallal. Igaz, bizony ¢r-
z¢kenyek voltunk. De m¢g mennyire! Pedig nem panaszkodhattunk: megjelent¡nk
az ´tvenes ¢vekben is. ögy bizony! A katolikus VigiliÀban p¢ldÀul, RÂnay lapjÀban,
ezen az egyhÀznak meghagyott szigeten. Sût olykor m¢g a DunÀntÃlban is meg-meg-
jelent¡nk (a Jelenkor elûdj¢ben), bÀr ebbûl ilyen-olyan probl¢ma lett, legorombÁtottÀk
miattunk vagy ¢ppen elcsaptÀk a szerkesztût. SzÀntÂ Tibort ä ha mÀs ¡r¡ggyel is ä be
is csuktÀk '57-ben. Ezekben az idûkben megeshetett ilyen semmis¢g. Szeg¢ny RÂnay
Gy´rgynek mint katolikus szerkesztûnek se lehetett miattunk nagyon k´nnyü. Hogy
tÃlnyomÂan protestÀnsok voltunk, az m¢g hagyjÀn. De hogy J¢kely ZoltÀn ¢ppen a
VigiliÀban hirdeti meg a reformÀciÂ àÃj bÀtor tanaitÊ az ellenreformÀciÂ hit¢vel szem-
ben (lÀsd K¹Z°PKORI FAMETSZET I.), azt csak RÂnay nagyvonalÃsÀga tehette lehetûv¢.
Az se lehetett ´r´m neki, hogy amikor Nemes Nagy çgnes A LOVAK °S AZ ANGYALOK
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cÁmü vers¢t lehozta a Vigilia (a KortÀrs egy f¢l¢ves huzavona utÀn se publikÀlta ä àtÃl
sok a versÊ, aggÀlyoskodott Simon IstvÀn, a szerkesztû), szÂval, amikor A LOVAK °S AZ

ANGYALOK cÁmü vers v¢gre megjelent, egy tiszteletre m¢ltÂ kanonok nyÀjasan, de
egy¢rtelmüen megÁrta çgnesnak: àLÀnyom, nem illik a szentekrûl tiszteletlen¡l besz¢lniÊ,
nem lehet egy szentrûl olyasmit Árni, hogy a àcsuhÀd cs¡csk¢t megfogomÊ, ¢s egyÀltalÀn
angyalokrÂl ¢s lovakrÂl egy¡tt Árni blaszf¢mia.

Ez a RÂnay-asztal az ´tvenes ¢vek elej¢tûl-k´zep¢tûl kezdve heti ´sszej´vetel volt
Ãgy hÃsz-huszon´t ¢ven kereszt¡l. çllandÂ r¢sztvevûje volt Ottlik, MÀndy, Nemes
Nagy çgnes, Vargha KÀlmÀn, egy jÂ darabig Pilinszky, majd mÁg el nem vitte a film-
dramaturgia: Nemesk¡rty IstvÀn. M¢g R¢z PÀl ¢s Kell¢r Andor is jelen volt egyszer-
egyszer. °s persze magam is jelen voltam. De '57 k´r¡l, ¢s jÂ darabig utÀna is, mÀs
hallgatag tÀrsak is jelen voltak, akik ugyan kicsit tÀvolabb ¡lve ¢s lÀtszÂlag ÃjsÀgokba
mer¡lve hallgattÀk a besz¢lget¢seinket. No hiszen hallgathattÀk! çgnes ¢s RÂnay
ilyenkor belemer¡lt a verstanba. (MÀndy ¢s Ottlik bosszankodÀsÀval mit sem t´rûdve.)
J´ttek az Ãgynevezett anapesztusfejteget¢sek. Olyanok p¢ldÀul, hogy a KEVEHçZA

nem hangsÃlyos, magyaros ritmusÃ vers, hanem anapesztikus. Nincs igaza Vas Ist-
vÀnnak. °rdekes volna tudni, hogy a k´zel¡nkbe letelepedett àÃjsÀgolvasÂÊ vajon mit
Árhatott jelent¢s¢be.

Hallgatag megfigyelûink fûk¢nt 1957 utÀn tiszteltek meg benn¡nket, kivÀlt, hogy
nemcsak a VigiliÀban, de itt-ott a hivatalos kiadÀsban is megjelent¡nk, k´nyvben is.
LÀsd MÀndy IvÀn: IDEGEN SZOBçK, 1957, FABULYA FELES°GEI, 1959 (a CSUTAK-k´ny-
vekrûl, vagyis az ifjÃsÀgi ÁrÀsokrÂl nem is besz¢lve), Ottlik G¢za: HAJNALI HçZTETýK,
1957, ISKOLA A HATçRON, 1959, Nemes Nagy çgnes: SZçRAZVILLçM, 1957. No persze
azt nem lehet mondani, hogy azokat a k´nyveket ¢rt¢k¡kh´z m¢ltÂ mÂdon fogadta
volna a kritika. A SZçRAZVILLçM-ot a KortÀrsban Kardos LÀszlÂ ugyan jÂindulattal
mentegette, de egy mÀsik kritikus (ismert klasszika-filolÂgus) Pilinszkyvel ¢s We´ressel
egy¡tt mindhÀrmuk kiadÀsÀt helytelennek tekintette. Ottlik '57-es megjelentet¢s¢t az
°S kritikusa (Halasi Andor) n¢pi demokrÀciÀnk f´l´sleges luxusÀnak minûsÁtette; az
ISKOLA A HATçRON-t pedig k¢t cikk is elemezte, m¢ghozzÀ egyetlen kritikus tollÀbÂl.
Az elsû kritika dics¢rte a k´nyv antifasizmusÀt, de amikor Ottlik a LukÀcs uszodÀban
meglÀtva a kritikust, k´z´lte, hogy reg¢nye ÀltalÀnosabb, nem csupÀn a fasizmusrÂl
szÂl, kritikusunk Ãj cikket Árt, sokkal negatÁvabbat. MÀndy m¢g rosszabbul jÀrt, mert
naivul Árni szerettem volna rÂla, holott sejthettem volna, hogy az eleven irodalomrÂl
nekem lehetûs¢get nem adnak ä We´res fordÁtÀsairÂl p¢ldÀul Árhattam, verseirûl nem.
àIlyen pÀlyasz¢li ÁrÂkrÂl mi nem ÁrunkÊ ä utasÁtotta el ajÀnlkozÀsomat az °S akkori
fûszerkesztûje.

A korra n¢zve leg¢lesebb, àlegkompromittÀlÂbbÊ MÀndy-ÁrÀsok, az ´tvenes ¢vekre
legjellemzûbbek, dehogyis voltak publikusak. Igaz, az ÀtÁrÀs k¢nyszer¢rûl, a tengûd¢s-
rûl, ÁrÂi lehetetlen¡l¢srûl, a link p¢nzhajszolÀsrÂl, a lecsÃszÀsrÂl szÂ van a FABULYA

FELES°GEI-ben is, de az ugyanakkor elk¢sz¡lt ELýADñK, TçRSSZERZýK cÁmü k´tet pub-
likÀlÀsÀrÂl akkoriban szÂ sem lehetett. Az ELýADñK, TçRSSZERZýK lazÀn kapcsolÂdÂ,
de nagyon is ́ sszef¡ggû sorozata nem jelenhetett meg Ãgy tizen´t ¢vig. 1970-ben adta
ki a Magvetû. Nem egyszerüen pÀlyasz¢liek voltunk. Kirekesztett volt ä ha tudta, ha
sem ä, nagyobb r¢sz¢ben kirekesztett maga az orszÀg. Mind´ssze k¢t kÁs¢rlet volt
abbÂl, hogy publikÀljunk valamit is. Az ELýADñ °RKEZIK cÁmü MÀndy-ÁrÀst velem
k´z´sen hangjÀt¢kosÁtva sugÀrozta a Magyar RÀdiÂ ä valaki elfogadta, meg merte ten-
ni. A mÀsik publikÀlÀs el¢g groteszk volt. Galsai PongrÀcnak egy novellÀt kellett vol-
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na felolvasnia P¢csett, de ahogy a belsû zseb¢ben kereste az ÁrÀsÀt ä maga Árta meg
k¢sûbb ä, zavarÀban v¢letlen¡l MÀndy egyik àelûadÂÊ-ÁrÀsÀt talÀlta meg, azt olvasta
fel ä persze mint a sajÀtjÀt.

Igen valÂszÁnü, hogy Galsai MÀndy ÁrÀsÀt megfelelûnek tartotta, mert bÀrmilyen
zavart lehetett is, a gyeng¢t a sajÀtjak¢nt ugyan mi¢rt olvasta volna fel? Egy MÀndyrÂl
szÂlt ÁrÀsÀban mindenesetre ez volt a v¢lem¢nye: àMÀndy realizmusÀt egy l¢p¢s, egy moz-
dulat, egy gondolat vÀlasztja el a bizarr tartomÀnytÂl.Ê (Igen elgondolkoztatÂ, mondhatni
alapv¢lem¢ny.) RÂnay Gy´rgy 1957-ben Ágy Árt: àA k´zelmÃltban annyi t´bb¢ vagy kev¢sb¢
siker¡lt MÀndy-utÀnzatot olvashattunk, hogy mÀr igazÀn idûszerü volt magÀnak a mintÀnak a
megjelen¢se: az IDEGEN SZOBçK cÁmü elbesz¢l¢sk´tet¢, amely az ÁrÂnak az utolsÂ nyolc-tÁz ¢vbûl
valÂ java novellÀit tartalmazza. MÀndy IvÀnnal is olyasmi t´rt¢nt, mint ä mutatis mutandis ä
We´res SÀndorral. N¢mÀn voltak jelen irodalmunkban, ¢s iskolÀjuk nûtt an¢lk¡l, hogy ûk maguk
a friss megjelen¢s ¢lû szavÀval nevelhettek volna.Ê

Helyzet¢t MÀndy maga Ágy elevenÁtette meg: àEgy mÀsik szÁnhely. BalÀzs¢k lakÀsa. Idû:
ugyanaz, 1951. Szem¢lyek: Nemes Nagy çgnes, Lengyel BalÀzs, Pilinszky JÀnos ¢s ¢n. Ittuk a
feket¢t. Besz¢lgett¡nk. Hallgattunk. A kitaszÁtottak. (ºnnep¢lyesen.) A lepasszoltak. (Kev¢sb¢
¡nnep¢lyesen.) írÀsaink mÀr r¢g nem jelentek meg. Csak ÀtÁrÀsaink. A nagy ÀtÁrÂ korszak!Ê àAz
ÏÀtÁrÂ korszakÎ term¢ke ä Árja Erdûdy Edit, MÀndy monogrÀfusa ä a FABULYA FELES°GEI

cÁmü kisreg¢ny, melyet az ÁrÂ az ELýADñK, TçRSSZERZýK ciklussal egy¡tt is megjelentetett
(1970), hangsÃlyozva a k´tet darabjaival valÂ szoros rokonsÀgot. A FABULYA v¢lem¢ny¡nk sze-
rint MÀndy egyik legsiker¡ltebb kÁs¢rlete az Ãjabb epikus formÀk ¢s elbesz¢l¢smÂdok kialakÁtÀsÀra,
olyan mü, amely a hetvenes ¢vek prÂzat´rekv¢seinek egy korai elûfutÀrak¢nt is ¢rt¢kelhetû.Ê °s
nemcsak azt mondja, hogy az emberi l¢thelyzet pûre megmutatÀsa, a belsû vilÀg ki-
vetÁt¢se t´bbet ¢rz¢keltethet a kor valÂsÀgÀbÂl, mint sok àrealistaÊ mü, nemcsak azt,
hogy szerinte a kor¢lm¢nyben a kafkai l¢tszeml¢let is szerepet jÀtszhatott, hanem hogy
MÀndy a FABULYç-ban ¢s persze az ELýADñK, TçRSSZERZýK-ben is olyan t´bbsÁkÃ prÂ-
zastÁlust hozott l¢tre, amely vÀltakozva, hol alanyi, hol tÀrgyias mÂdon mÀsfajta prÂ-
zaisÀg elûfutÀra volt. àBenn¡k Ãj kompozÁciÂs eljÀrÀsokat prÂbÀl ki az ÁrÂÊ ä mondja a mo-
nogrÀfus.

RÂnay Gy´rgy, aki OLVASçS K¹ZBEN cÁmü kritikagyüjtem¢ny¢ben hat MÀndy-mü-
vet kÁs¢rt v¢gig az IDEGEN SZOBçK-tÂl kezdve a FABULYA FELES°GEI-n, A PçLYA SZ°L°N

cÁmün Àt ¢s Ágy tovÀbb, egyre m¢lyebben jellemezte MÀndy müv¢szet¢t. Hadd emeljek
ki egy r¢szletet, bÀr RÂnay kritikÀi olyan l¢nyegre t´rûk, hogy szinte bÀrmelyikbûl
id¢zhetn¢k. àNagyon nyomat¢kosan szeretn¢m hangsÃlyozni ezt ä mondja RÂnay ä: MÀndy
IvÀnnal kapcsolatban annyi a f¢lre¢rt¢s, jobban mondva egyszerüen csak ¢rtetlens¢g, hogy soha-
sem lehet ezt el¢gszer ism¢telni: vilÀga nem kitalÀlt vilÀg, nem Ïsz¡rrealistaÎ kompozÁciÂ, l¢g¡res
t¢rbe fÃjt szappanbubor¢k-fantazmagÂria. Sosem ¢reztem benne, hogy azt a f´ldrajzilag-tÀrsa-
dalmilag l¢tezû vilÀgot, amelyet ÀbrÀzol, irreÀlissÀ k´lten¢ Àt. Ellenkezûleg: mindig az ragadott
meg benne, mennyire e l¢tezû vilÀg legl¢nyeg¢ig tud hatolni.Ê

LegszÁvesebben nem folytatnÀm tovÀbb az id¢zetet, hiszen amit RÂnay mond, ma
mÀr evidencia. M¢gis jÂ okom van arra, hogy az id¢z¢st, legalÀbb k¢t mondat erej¢ig,
tovÀbb folytassam: àPersze nem az aprÂl¢kosan r¢szletezû realizmus t¢ny- ¢s oknyomozÀsÀval
[tud hatni] ä folytatja RÂnay ä, hanem azzal a ä maga mÂdjÀn kidolgozott ä modern Àb-
rÀzolÀsmÂddal, amely a komplex valÂsÀggal egyen¢rt¢kü komplex müv¢szi valÂsÀgot teremt. A
PçLYA SZ°L°N p¢ldÀul, melynek kitünû cÁm¢t annyit ¢s oly kev¢s meg¢rt¢ssel szoktÀk ellene for-
dÁtani, ilyen sürÁtett, l¢nyeg¢ben lÁrai fogantatÀsÃ (lÁrai ¢rz¢kl¢sbûl ¢s azonosulÀsbÂl fakadÂ) fog-
lalata egy eg¢sz pesti tÀj ¢s n¢p vilÀgÀnak, ¢rz¢svilÀgÀnak, ¢lm¢nyvilÀgÀnak, sût tudatvilÀgÀnak
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is.Ê Azt hiszem, nem vitÀs a mai olvasÂnak, hogy RÂnayt ebben a r¢szletez¢sben, a mon-
dat bûvÁt¢s¢ben indulat feszÁti, az ¢rts¢tek meg v¢gre, lÀssÀtok mÀr meg term¢szetes, heves
ig¢nye, amely a maga roppant fegyelmezetts¢ge mellett ritkÀn t´rt ÁrÀsainak elûter¢-
be. Pedig ha az IDEGEN SZOBçK, a FABULYA, A PçLYA SZ°L°N, az ELýADñK, TçRS-

SZERZýK kiv¢teles (vagyis nem vonalas) kritikusait sorolni kezdem (nem voltak sokan),
akkor d´bbenetesen ugyanazt a l¢nyeget mondjÀk, mint RÂnay Gy´rgy. Ugyanazt
mondja Nemesk¡rty IstvÀn, Vargha KÀlmÀn (hÀrom kitünû kritikai tanulmÀnyban),
T´r´k Endre, KonrÀd, SzabÂ Gy´rgy, sût m¢g a pÀrthoz k´zel ÀllÂ VitÀnyi IvÀn is. °s
a nevesebb, ismert irodalmÀrok, bÀr szÂban azt a v¢lem¢nyt szoktÀk mondani ä ma-
gamat is talÀn arcÀtlanul bele¢rtve ä, hogy az ELýADñK, TçRSSZERZýK MÀndynak talÀn
a legjobb k´nyve. (°lete v¢ge fel¢ mÀst csinÀlt, m¢g ÀltalÀnosabb, tÀrgyiasÁtÂ, univer-
zÀlis [talÀn m¢g m¢lyebb] l¢tlÁrÀt, lÀsd p¢ldÀul A BöTOROK, A TRAFIK, STRANDOK,
USZODçK, A VILLAMOS, MAGUKRA MARADTAK cÁmü remekmüveket.)

Igen, de hogy gondolkoznak ma is m¢g azok, akik az ´tvenes ¢vek MÀndy-ÁrÀsait,
a FABULYç-t ¢s a t´bbieket mÀr-mÀr f´l´s müveknek, ballasztnak, pÀlyasz¢lieknek te-
kintik? A N¢pszabadsÀg 1995. szeptember 2-i szÀmÀban p¢ldÀul, bizony, 1995-ben, a
magyar novellairodalom eg¢sz ÃtjÀt felvÀzolÂ, terjedelmes bemosakodÀssal Árja meg
MÀndy ¢rt¢keit a nagyra becs¡lt, neves irodalomtudÂs, N¢meth G. B¢la. ¹r¡l az em-
ber, ha a mÃltra, tÀvolsÀgra n¢zû tudÂs tapint rÀ eleven ¢rt¢kre. így igaz, Ágy ´r´m a
jelen megbecs¡l¢se, tudÂsi befogadÀsa.

Igen, de MÀndy ¢rt¢keinek magasrendü dics¢rete mellett mit mond N¢meth G.
B¢la? àírÂi ¡gyk´d¢srûl tudÂsÁtÂ ä kivÀlt FABULYA-histÂriÀi ä Árja a N¢pszabadsÀgban N¢-
meth G. B¢la ä egy alkalomra szÂrakoztatnak, mÀsodikra kiss¢ untatnak, harmadikra mÀr in-
kÀbb Àtlapozzuk ûket.Ê Vagyis az ELýADñK, TçRSSZERZýK-et is, ha jÂl ¢rtem. N¢meth G.
B¢la mindenesetre Ágy folytatja: àMÀr Goethe Âvott attÂl, hogy az olvasÂt ÁrÂi sorssal pert-
raktÀljuk. S tÀn kÀr volt e sz¢p k´tetbe azokat a novellÀkat f´lvenni, amelyeknek tÀrgyÀrÂl, Ãgy
lÀtszik, illûnek tartotta, hogy û is Árjon (nyilas idûk, ´tvenes ¢vek). Ezekben nehezen ¢rv¢nyes¡l
müv¢szi eljÀrÀsa, s n¢mi tÃlbesz¢l¢shez is vezet.Ê

Ha N¢meth G. B¢la Ãjraolvasta MÀndynak ezeket az ÁrÀsait, ha friss benyomÀsa
nyomÀn csakugyan ezt gondolta, Ãgy szÁve joga ezt gondolni. çm tegye. De ha egy
mÀs idûkbûl kapott szeml¢let (àilyen pÀlyasz¢li ÁrÂkrÂl nem ÁrunkÊ) akÀr tÀvolrÂl is
befolyÀsolta volna, Ãgy minden megbecs¡l¢s ellen¢re sz¡ks¢gesnek lÀtszik v¢lem¢ny¢-
nek revÁziÂja. Sz¡ks¢ges, mert akÀr RÂnay Gy´rgy essz¢irûl, kritikÀirÂl, akÀr mÀsokrÂl
gondolkozva kider¡l, hogy az ́ tvenes ¢vek vonalas k´z¢rzet¢nek m¢ly¢n indulati t´l-
tet volt jelen MÀndy ellen. °s hogy ez a k´z¢rzet, ez az irodalompolitikai ¢rt¢kel¢s ä
az ÁrÂ müveit esetleg k¢sûbb mÀr elismerve, de a mÃlt ¢rt¢keit mellûzve ä MÀndy kva-
litÀsait ¢rt¢ktelenÁtve tovÀbb ¢l. BeleszÁvÂdott, mint a reklÀm, titkosan-nyÁltan az
agyakba. A legnagyobb jÂhiszemüs¢g mellett is. BeleszÁvÂdott, tovÀbb ¢l, nemcsak
MÀndy, hanem jÂ n¢hÀny àlepasszoltÊ ÁrÂ negligÀlÀsÀban, eg¢sz irodalmi irÀnyzatok
f´l¢nyes semmibev¢tel¢vel.

így hÀt bÀrmilyen sokra becs¡li is az ember a nemzed¢keket felnevelû kivÀlÂ iro-
dalomtudÂst, talÀn nem k¢ptelen dolog felvetni, hogy mai n¢zeteinek alapjai esetleg
a mÃltbÂl fakadnak. çltalÀban v¢ve pedig talÀn nem haszontalan a mai iroda-
lomt´rt¢neti gondolkozÀsmÂd tudomÀnyos revideÀlÀsa, ha ez a fel¡lvizsgÀlat persze
mÀr mutat is n¢mi ä bÀr fordulatot nem hozÂ ä eredm¢nyeket.
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