
ténetírás élvonalába tartozó kutatók felvonul
tatásával a pécsi egyetem gondozásában, Ha
nák Péter főszerkesztésében jelent meg a tör
ténettudós 70. születésnapja alkalmából.

Obroni Teréz, Niederhauser Emil, Kaposi
Zoltán, Hanák Péter, Nagy Ildikó, Szarka
László, Vadkerty Katalin, Fodor Pál, Sashalmi
Endre - találomra kiragadott szerzők, ne
vek, amelyek garantálják a kiadvány magas
tudományos színvonalát. A rövid - tíz-, ti
zenöt oldalas - tanulmányok főként Ma
gyarország bizonyos történeti problémáit
kulturális, gazdasági, politikai fejlődését.

nemzeti-nemzetiségi jelenségeit vizsgálják,
Magyarország 17. századi újraépítésétőla kö
zépkorí horvát-magyar perszonálunión át a
budapesti urbanizáció és asszimiláció össze
függéseinek vizsgálatáig vagy a nemzeti kér
dés rendszerváltás utáni problematikájáig.
Kisebb számban találhatók a kötetben olyan
tanulmányok, amelyek témája nem, vagy
csupán áttételesen kapcsolódik Magyaror
szághoz. Ilyen Agoston Gábor értekezése az
Újkori oszmán diplomáciáról, illetve Kaposi
Zoltán összefoglalása az angliai közlekedési
rendszer átalakulásáról, hogy ismét találomra
tallózzunk a szerzők között. A kötet számos
olyan jellegű írást tartalmaz, amely nemcsak
a történész, felsőfokú tanulmányokat folytató
diákok, de a szélesebb közönség számára is
érdekességet jelent. Válogatott dolgozatok
ezek, amelyek az elmúlt ezer év sokszor
problematikus, nemritkán tragédiákkal sú
lyosbított eseményeit a történettudós szigorú
objektivitásával tárgyalják, a nemzetek 
hangsúlyosan a közép-európai kis nemzetek
- megbékélése jegyében, a keresztény huma
nizmus szilárd alapján. Valóban hídként ível
nek át az évszázadokon, a múltba vesző, ám
hatásukkal gyakran napjainkat is befolyásoló,
meghatározó események, korszakok, a népek,
nemzetek történelmi kapcsolatai, viszályai,
ellentétei. Tekintélyes, mindenki által ismert
akadémikusok és fiatal tehetséges történé
szek elemző, rendszerezőmunkáikban hitele
sen, előítéletektől mentesen, a problémák
részrehajlás nélküli tisztázásának őszinte igé
nyével vizsgálják az adott kérdéseket: olyan
szemlélettel tehát, amely a magyar historlog
ráfiában - hála Istennek - már nem úttörő

jellegű, de az ezredforduló küszöbén min
denképp szükséges és példás jelenség. A kö
tet egy angol (Scott M. Eddie) és egy szerb
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(Vasilije Kerestic) történész tanulmányát is tar
talmazza. Főként az utóbbi - magyarországi
szerbek társadalmi szervezetei 1918 előtt 
példát mutat abban is, hogy egy vitás probléma
megítélésében a két vagy több érdekelt fél ál
láspontjának közeledése lehetséges.

E kötet méltó születésnapi ajándék a tu
dósnak és - a rendszerváltás óta - tanár
nak, aki kollégái szemében ,,igaz ember volt
és az maradt", és akiben diákjai apolihisztort
(is) tisztelik.

Ajándék egy olyan embernek, aki e száza
don átívelő élete során - sikereken és meg
aláztatásokon keresztül - mindenkor meg
őrizte és őrzi humanizmusát, szellemi integ
ritását és nem utolsó sorban katolikus hitét.
(University Press, Pécs)

SALLAI GERGELY

MIKRÓ IRODALMI ANTOLÓGIA
Makró Irodalmi Antológia

A Makró című irodalmi antológiát az 1998 tava
szán megalakult Fiatal Szegedi Írók Köre jelen
tette meg, hogy saját bevallása szerint lehetősé
get teremtsen fiatal alkotóknak abemutatko
zásra. Ebben az alig több mint másfélszáz olda
las kötetben nem kevesebb, mint 58 szerző sze
repel. Azt hiszem, hogy bajban lennénk, ha
összes városunk legalább ennyi írót tud
na/akarna kiállítani a nagyközönség elé.

A makró a címben nem a mikró ellentétét.
a nagyot jelenti, az értelmezéshez vegyük fi
gyelembe a szerkesztők magyarázatát. A kö
tet hátoldalán idézetet találunk Weöres Sán
dor Végel László délvidéki magyar íróhoz
küldött leveléből, melyben az Egy makró em
lékirataihoz gratulál. A címválasztás azért nem
a legszerencsésebb, mert Végelnek, amikor ír
ta a könyvet, tudnia lehetett volna (de akkor,
a békeidőben nem volt szükséges), hogy a
szerb makró magyarul stricit jelent.

Ha nem tüntették volna föl, hogy a szer
zők mindegyike valamelyik hazai felsőokta

tási intézmény hallgatója, én sokukat a kö
zépiskolások közé sorolnám, és gyorsan pó
toltatnék velük néhány kötelező olvasmányt.
A fiatal szerzők gondolatvilágát jól tükrözi az
idézet a kötet hátulján szereplő Weöres levél
ből, amely ma már sajnos egáltalán nem ak
tuális: .Keruac erejével jeleníted meg az ifjúkori
célkeresés, boldogsághajszolás világát. A soha ki



nem elégítő, mindig csak szomjasabbá tevő örö
mök, vágyak közti vergődést. n A kötetet. sajnos,
csupán egyfajta értetlenség, kiforratlanság
fogja össze, melyből néhány kimondottan jó
mű (merően más stílusú, tematikájú) lóg ki.

Ha az anyag elektronikus formában is fel
lelhető lenne, egy szókereső programmal,
számtalan ember, por, élet, lélek, halott, béke, sze
relem, hallgatás, fájdalom, jó, rossz szóra buk
kannánk. Merem ajánlani, hogy azok a szer
zők, akik itt publikáltak és még szívesen hal
latnának magukról, ezeket a szavakat egyfaj
ta tiltott és kényes szavak listájára tegyék, és
egyáltalán ne is nyúljanak hozzájuk.

A kötetben szerepelő műveket három ka
tegóriába sorolhaljuk a híres Gint Eastwood
film mintájára: jó, rossz és csúf írások. A leg
több természetesen és szükségszerűen a rossz
kategóriájába tartozik, és ezeket nyugodt lel
kiismerettel elfelejthetjük. Az érdemi részét a
jó és csúf alkotja, ahol a csúf ugyanolyan jó,
csak a témája vagy stílusa szándékosan hihe
tetlenül csúf, mégis élvezhető és irodalmi ér
téket képvisel. A rosszak mentségére hozzuk
fel, hogy nem található egy Peer-, vagy Té
rey-epigon sem köztük. A jobb írások egyike
sem hordoz komolyabb erkölcsi tanulságot,
bölcsességet, jóra való erőtlen késztetést,
megkímélnek attól, amitől a rosszak nem, a
lelki erőszaktól és pániktól. a fiatalok általá
nos problémáitól.

Egyedül Komjáthy Balázs versei figyelem
reméltók, ezek jók és csúfak, tele ötletekkel,
kifejezésmódja erőteljes, stílusa egyéni. A
próza terén sokkal szerencsésebb helyzetben
vagyunk, hisz Boóc Adám mindenképpen
szerepelhetne a Körképben a Fekvőtámaszozók

című novellájával. Ha a dekonstrukció oly
áhított szépirodalmi szövegekhez akar jutni,
nyugodtan felhasználhalja Dr. Kovács István
A vidéki fiatalok: Butiapesten című szövegét,
mely tökéletesen megfelel egy valamire való
dekon igényeinek. Kőszeghy Miklós Krisztus
keresztje jó, keresztény tematikájú mű, egy pil
lanatig sem érzelgős. Egyike azon kevés mű

veknek, melyekre rámondható, hogy jó ke
resztény irodalom. Nyaklót Szilveszter szöve
ge, A Tisztikar becsülete igazi posztmodern
csemege, ami a lábjegyzetek lábjegyzeteinek
lábjegyzeteivel él tökéletes összhangban, egy
rövidke mondatot fejt ki mesterien. Paizs
Miklós ideiglenes sejtközösség jól ír, de tíz
művet megjelentetni tőle a kötetben, melyben
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a legtöbben csak egyet közölhetek (talán sze
rencsénkre is) mégis túlzás. E szerzőknek a
közös jellemzőjük. hogy stílusuk kiforrott,
határozott, s mögöttük sok piszkozat és meg
semmisített, újraírt mű lehet.
(Fiatal Szegedi Írók Köre, Szeged, 1998)

SZŰTS ZOLTÁN

A KÁNON PEREMÉN
Az irodalmi modernsé~ alakváltozatai a
XIX-XX. század fordulojának magyar
prózájában

Az ELTE Irodalomtörténeti Tanszékein folyó
termékeny kutatások legutóbbi összegzése A
kánon peremén című tanulmánykötet Eise
mann György szerkesztésében. A cím kap
csán elgondolkozva eszünkbe juthat Sze
gedy-Maszák Mihály meghatározása: nA ká
non - vagyis egy közösség általjelentősnek ítélt
műoek s az érvényesnek elfogadott értelmezések
rendszere - természetesen mindig[6ltételezi afe
lejtést. Ami emlékezetes az egyik, az pusztán tör
ténetiérdekűvé válhat a másikköwsség számára."
A tizenhárom tanulmányt tartalmazó kötet
valamennyi szerzője - az ELTE oktatói és
végzős, illetve doctorandus hallgatói- egy
séges szemléletmód alapján a századvég és
századforduló magyar prózájának talán kissé
elfeledett, vagy legalábbis manapság háttérbe
szoruló értékeire hívják fel a művelt olvasó
közönség figyeimét. A legkorszerűbb iroda
lomelméleti iskolák módszereinek felhaszná
lásával, minket, ezredvégi olvasókat talán
különösen is megszólító szövegeket értelmez
nek újra a szerzők, nem kevés esetben radi
kálisan új szempontokat felvetve, s az így fel
tárt eredményeket megjelenítve méltóbb he
lyet javasolnak a kánonban. A kötet szerkesz
tőjével, Eisemann Györggyel együtt mond
halj uk, hogy a Cholnoky testvérek, Toldy Ist
ván, Harsányi Kálmán, Ambrus Zoltán, Ba
lázs Béla, Lovik Károly, Bródy Sándor, Szini
Gyu1a vagy Csáth Géza egyes művei talán
szorosabb szellemi kapcsolatban állnak 
legalábbis recepciótörténeti szempontból - a
posztmodern életérzést megjelenítő kortárs
irodalommal, mint a közvetlenül őket követő

nagy nyugatos írónemzedék munkásságával.
Ezért is indokolt, hogy életművükélő kérdés
sé váljon a kortárs irodalornkritika számára.

N6GRÁDI CECÍLIA


