
Há rom igé nyes ki ál lí tá sú és te kin té lyes ter je del mű kö -
tet ben je lent meg 2007-ben A ma gyar iro da lom tör té -
ne tei cí mű mun ka, amely nek fő szer kesz tő je Szegedy-
Maszák Mi hály aka dé mi kus, tan szék ve ze tő egye te mi
ta nár. Tá jé koz ta tá sul meg tud hat juk azt is, hogy „A
pro jekt a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal tá -
mo ga tá sá val va ló sult meg. A kö tet ki adá sát a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia tá mo gat ta.” A tá mo ga tá si ös  sze -
gek ről el ké pesz tő en ma gas szám adat ok ter jed tek el a
köz be széd ben. Több mint negy ven éve je lent meg ma -
gyar iro da lom egé szét rész le te ző en, szak tu do má nyos
igé nyes ség gel át te kin tő ki ad vány az MTA Iro da lom -
tör té ne ti In té ze té nek mun ká ja ként. Ez azon nal egye te -
mi tan könyv vé vált, s er re ha son ló an hasz nál ha tó mű
mos ta ná ig nem ké szült. A di á kok kö ré ben a bo rí tók
szí ne mi att kez det től fog va spe nót nak be cé zett hat kö -
tet ak kor hé zag pót ló nak bi zo nyult, de két ség te len
tény, hogy már a nyolc va nas évek ben meg érett az idő
ar ra, hogy ké szül jön egy kor sze rűbb, s va la mi vel ta lán
sze ré nyebb ter je del mű ké zi könyv. 

A kor sze rű ség a ki in du ló pont ja Szegedy-Maszák
Mi hály elő sza vá nak is az el ső kö tet élén. Sze rin te a
haj da ni mű szer zői „ke vés sé pró bál ták ér vé nye sí te ni
a nem zet kö zi iro da lom tu do mány ko ra be li szem pont -
ja it”. Lé nye gé ben igaz le het ne ez, ám nem vol na
sza bad el fe led ni, hogy a mar xiz mus vál to za tai is je -
len vol tak a kor nem zet kö zi szak mai éle té ben, töb -
bek közt Luk ács György ré vén. S az is tud ha tó, hogy
ne ki, majd má sok nak is küz de ni ük kel lett azért,
hogy az or to dox mar xis ta fel fo gást egy nyi tot tabb,
be fo ga dóbb vált has sa fel. Iga zol ja ezt pél dá ul az új
mű har ma dik kö te té ben az a fe je zet, amely a struk -
tu ra liz mus 1970 kö rü li ha zai hely ze té vel, el nyo má -
sá val fog lal ko zik (Bezeczky Gá bor). Az ese mény -
tör té net re az idő seb bek em lé kez het nek is. Eny hén
szól va tör té nel mi et len azon ban, ha az 1945 utá ni fél
év szá zad kap csán tu do mány tör té ne ti szem pont ból
Hankiss Elem ér fon tos nak bi zo nyul, Luk ács György
vi szont nem, pe dig az ő né ze tei és azok fo gad ta tás -
tör té ne te nem csak ben nün ket fog lal koz ta tott. Az iro -
da lom tör té net-írást, a kri ti kát, de az iro dal mat sem
le het ne nél kü le tár gyal ni. Ugyan csak hi ány zik a so -
ká ig szi go rú an el ítélt eg zisz ten ci a liz mus, amely nek
gon dol ko dás mód ját, iro da lom szem lé le tét Né meth G.

Bé la nagy ha tás sal emel te át mű elem zé se i be a hat va -
nas évek má so dik fe lé ben. Ma már nin cse nek egy -
párt rend szer be li til tá sok: min den szem lé let meg je -
len het ne eb ben a ké zi könyv ben. 

A kor sze rű ség mel lett a má sik fő cél ki tűzés sze rint
a fe je ze tek „az iro dal mat a mű ve lő dés tá gabb ös  sze -
füg gés rend sze ré be il lesz tik”. Csak he lye sel ni le het ezt
a tö rek vést, amely leg kö vet ke ze te seb ben, pél da sze rű en
a Szegedy-Maszák Mi hály ál tal ír tak ban bon ta ko zik
ki. Ne le gyünk azon ban igaz ság ta la nok: a ma gyar iro -
da lom tör té net-írás ban nem va la mi ra di ká li san új fel is -
me rés ről van szó. A ma ga kez det le ge sebb mód ján a ré -
gi ké zi könyv is fog lal ko zott min den na gyobb kor szak
kap csán ös  sze fog la ló an, de egyes fe je ze tek ben is a
társ mű vé sze tek kel, a kor szak szel le mi és iro dal mi éle -
té vel, s az zal is, ami most meg le he tő sen hát tér be szo -
rult: a tör té ne lem me ne té vel. S ez a szem lé let na gyon
rég óta, s per sze „kö zép is ko lás fo kon” ott volt az iro -
da lom tan köny vek ben, a ze nei, a kép ző mű vé sze ti ok ta -
tás ban. Az új ké zi könyv vi szont ös  sze fog la ló mó don
sem mi vel sem fog lal ko zik. Amit vi szony lag
újkeletűen kul tú ra tu do mány nak ne vez nek, az a tu do -
mány szint jén po li hisz to ro kat igé nyel ne, s ezt az
egyén a mai kor ban meg kö ze lí te ni sem ké pes. A tu do -
má nyos is me ret ter jesz tés ben vi szont, s sze rin tem egy
ké zi könyv nek ezt is cé lul kell ki tűz nie: át te kin tés sel,
ös  sze fog la ló, ele mi nek tet sző is me re te ket is áta dó tár -
gya lás sal le het ered ményt el ér ni. En nek hi á nya – pél -
dá ul egy át la gos tá jé ko zott sá gú böl csész hall ga tó, vagy
akár kö zép is ko lai ta nár szá má ra – alig hasz nál ha tó vá,
fel dol goz ha tó vá te szi egy-egy ta nul mány uta lá sa it. 

Bár me lyik fe je ze tét kez dem el ol vas ni e há rom kö -
tet nek, ta pasz ta lom a fel ké szült sé get, az igé nyes sé get,
sok eset ben az új sze rű meg kö ze lí tés szel le mi iz gal -
mát. Még is, min dig va la mi ele men tá ris hi ány ér zet ma -
rad ben nem, mert so ha nem fe led he tem el, hogy az
adott fe je zet egy iro da lom tör té ne ti ké zi könyv ben sze -
re pel, s bár iro da lom tör té ne ti ta nul mány, nem ké zi -
könyv be va ló. A szín vo na las elem zé sek egy más után -
já ból nem szü le tik át te kin tő-ös  sze fog la ló mű. 

Ki fo gá sa i mat, ame lyek kel egyút tal jel lem zem is e
mun kát, fő ként a 3. kö tet ből vett pél dák so rá val pró bá -
lom szem lél tet ni. A tá jé ko zó dás ban a Sze mély név mu -
ta tó és a Cím mu ta tó is se gí tett, bár ezek is tö ké let le -
nek. Oly kor té ves a meg adott ol dal szám, de na gyobb
baj, hogy na gyon sok, a szö ve gek ben fel lel he tő adat
hi ány zik be lő lük. A kö te tek ben min den fe je zet mel lett
sze re pel egy év szám és egy mű cí me. Ez azt su gall ja,
hogy így ki eme lőd nek a leg je len tő sebb al ko tá sok. Pe -
dig nem ke vés a hi ány. Mind járt az 1920-as év szám is
vi tat ha tó vá vá lik, mert ki ma rad, igaz esz té ti kai és nem
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esz me tör té ne ti in dok lás sal Sza bó De zső re gé nye, Az
el so dort fa lu, amely 1919 má ju sá ban je lent meg, s ha -
tá sa igen je len tős volt. 1923-ban nem lé te zik a Tün -
dér kert, 1932-ben az Ábel a ren ge teg ben, 1938-ban az
el ső Jó zsef At ti la-ös  szes, 1947-ben az Iszony, 1965-
ben a Him nusz min den idő ben, 1979-ben a Ter me lé si
re gény. Na gyon vál to zó ak a fe je ze tek vé gén a bib li og -
rá fi ák. Oly kor csak négy-öt, más kor harminc-negyven
té tel ből áll nak. Fel tű nő, hogy sok szor mo dern nek szá -
mí tó mo nog rá fi ák sem kap tak he lyet, leg alább a tá jé -
koz ta tás cél já ból. Ha a szer zők nem is hi vat koz tak rá -
juk, fel té te lez he tő, hogy ta lán még is csak ol vas ták azo -
kat. Íme né hány eset: nem em lí tik Aczél Gé za (Kas sák
La jos), Sza bol csi Mik lós (Jó zsef At ti la), Görömbei
And rás (Nagy Lász ló, Sü tő And rás) köny ve it.

Néz zük a tá jé koz ta tás eset le ges sé gé nek, egy ol da lú -
sá gá nak pél dá it. Bar tók Bé la mél tó kép pen sze re pel, a
2. és a 3. kö tet ben is kü lön fe je zet fog lal ko zik ve le.
Eh hez ké pest Ko dály Zol tán mel lék sze rep lő nek is alig
te kint he tő. A 2. kö tet ben a kö vet ke ző ket tud juk meg
ró la egy-egy mon dat ban, fel so ro lás ban, több nyi re
Bar tók kal ösz  sze füg gés ben. Ő is gyűj tött nép ze nét.
Ha tás sal volt köl tő ink re. Sze re pelt a Thália Tár sa ság
tag jai közt. Írt De bus syről. Írt Bar tók ról, az pe dig őró -
la (egy-egy rö vid idé zet), Tag ja volt a Va sár na pi Kör -
nek. A 3. kö tet in for má ci ói: Fülep La jos írt ró la. A
Bar tók ról szó ló ta nul mány há rom szor em lí ti a ne vét.
Györffy Ist ván fel fo gá sa az övé vel ro ko nít ha tó. Ju hász
Fe renc, majd két szer Weöres Sán dor kap csán ke rül
szó ba Ko dály. Jó lett vol na va la mit meg tud ni e ha tás -
ról, mert így mind ös  sze annyi az in for má ció, hogy a
folklorizmust ő sem ér tel mez te le egy sze rű sí tő en. 

Ko dály Zol tán leg alább lé te zik a kul tú ra tu do mány
szá má ra, de más, pél dá ul Bozay At ti la, Dohnányi Er -
nő, Durkó Zsolt, Eöt vös Pé ter, Far kas Fe renc, Lajtha
Lász ló, Li ge ti György, Petrovics Emil, Szokolay Sán -
dor, Ve ress Sán dor, Weiner Leó nem. A szín ház- és
előadóművészet az avant gárd dal és az új te at ra li tás sal
kap he lyet két fe je zet ben, s ami eh hez ké pest csak
„mo dern”, az nem lé te zik. Le ír va sin csen pél dá ul
Básti La jos, Gá bor Mik lós, Latinovits Zol tán, Ma jor
Ta más, Ruttkai Éva, Tí már Jó zsef ne ve. Lé nye gé ben a
kép ző mű vé szet kap csán is csak az avant gárd a szá-
montartott. A 2. kö tet ben nincs kép ző mű vé sze ti fe je -
zet, a 3.-ban van Fülep La jos ról, a Bauhausról és
Moholy-Nagy Lász ló ról, il let ve a neoavantgárd és
poszt mo dern kép ző mű vé szet ről. A mu ta tó sze rint
Csontváry Kosztka Ti va dar ne ve se hol nincs le ír va,
ám a Fülep-fejezetben még is meg ta lál ha tó: ne ki sze re -
pe volt „Csontváry el is mer te té sé ben”. A 2. és a 3. kö -
tet ben Mun kácsy Mi hály ne ve há rom, Szinyei Merse

Pá lé egy fel so ro lás ban sze re pel, Paál Lász lóé se hol
sem. Ferenczy Kár oly sem lé te zik. (Mu lat sá gos té ve -
dés, hogy az egyet len uta lás, a Fülep La jos tól 1906-ból
szár ma zó idé zet: „a Manet-ek és Ferenczyek ál tal ki ví -
vott új mű vé szet” fel ol dá sa a név mu ta tó ban: „Ferenczy
Bé ni és No é mi”.) Kon dor Bé la se hol. Hos  szan le het ne
so rol ni a ne ve ket, de nincs ér tel me. Mint ha nem is len -
ne más ér ték, csak az, ami avantgárdista. (Az iro dal mi
hi á nyok ról majd ké sőbb.) 

A fő szer kesz tő, to váb bá a szer zők je len tős ré sze fő-
vagy mel lék ál lás ban egye te mi ok ta tó. Szám ta lan szor
meg ta pasz tal hat ták már, hogy a ma gyar sza ko sok nak
és a leg több böl csész hall ga tó nak hi á nyo sak az iro dal mi
és igen csak elenyészőek a fi lo zó fi ai, tör té nel mi, társ -
mű vé sze tek kel kap cso la tos is me re tei. A Bauhaus vagy
a poszt mo dern kép ző mű vé szet ilyen rész le tes sé gű tár -
gya lá sa he lyett cél sze rűbb lett vol na át te kin tő en, sze líd
is me ret ter jesz tő cél lal be mu tat ni a XX. szá zad kép ző -
mű vé szet ét, ze ne mű vé sze tét. Bar tók és Ko dály ne vét
per sze min den ki is me ri. De so kak szá má ra meg old ha -
tat lan fel adat len ne né hány mű vük meg em lí té se, még
in kább mun kás sá guk né hány mon da tos jel lem zé se. 

Vis  sza tér ve az Elő szó hoz, ab ban a kor sze rű sé get
ér vé nye sí te ni kí ván va a cél el vű ség az iga zi kulcs fo -
ga lom, ko ránt sem po zi tív ér te lem ben. Ez van is meg
nincs is, szük sé ges is meg kor sze rűt len is. „A fel adat
ki je lö lé se kor na gyon lé nye ges el lent mon dás sal kel lett
szem be néz ni. Ös  sze füg gő tör té net mon dás több nyi re
csak egyet len szer ző től vár ha tó, tör té net írás vi szont
ne he zen kép zel he tő el va la mely cél el vű ség föl té te le -
zé se nél kül. E mun ka szer ző i nek rész ben azért kü lön -
bö zik a be széd mód ja, mert ki mon dot tan vagy hall ga -
tó la go san nem ugyan an nak a cél el vű ség nek a szel le -
mé ben gon dol koz nak. Míg a ko ráb bi iro da lom tör té -
ne tek ál ta lá ban egy fé le cél el vű fo lya ma tot igye kez tek
fi gye lem mel kí sér ni, ez a mun ka olyan cél el vű sé gek -
nek a köl csön ha tá sá val szá mol, ame lyek kö zött oly -
kor fe szült ség, sőt akár még el lent mon dás is ér zé kel -
he tő.” A cél el vű ség két fé le szint je csú szik itt egy más -
ra: az iro da lo mé és az elem ző ké. Ha van a ma gyar iro -
da lom nak va la mi fé le kép pen ön el vű tör té ne te, ak kor
ab ban cél el vű sé gek fel té te lez he tő ek. Az iro da lom tör -
té nész nek is van va la mi fé le el kép ze lé se, „cél el vű sé -
ge” ku ta tá sá nak tár gyá ról, de úgy lát szik, nem baj, ha
ez in kább őt jel le m zi, s nem tár gyát, az iro dal mi mű -
vet, az al ko tót. Mi volt ko ráb ban az „egy fé le cél el vű
fo lya mat”? Hár mat em lít az Elő szó, ezek: a nem zet -
jel lem szer ves fej lő dé se, a tár sa dal mi ha la dás, a mo -
dern ség. A leg ál ta lá no sab ban kö ze lít ve vol tak ilyen
alap el vek, de eb ben az új mű ben is van egy, hi szen itt
az a ki nyil vá ní tott fő cél, hogy „a ma gyar iro dal mat
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tö re de zett örök ség ként mu tas suk be”. De van a fo ga -
lom nak egy má sik szint je is. Min den kul tú ra tör té ne -
té nek min den kor sza ká ban szem be sül het nek egy más -
sal kü lön bö ző „cél el vű sé gek”, s a mo dern iro da lom -
tör té ne tek ezt ál ta lá ban meg je le ní tik. Mi ként ér tel -
mez zük pél dá ul Ka zin czy Fe renc és a ro man ti ku sok
prog ram já nak szem ben ál lá sát? A ké sei nép nem ze ti is -
ko la és a nyu ga to sok, a Nyu gat és Kas sák el len té te it?
A né pi ek és az ur bá nu sok csa tá it? S egy-egy port ré,
egy-egy ki sebb kor szak meg írá sa kor se lett vol na le -
he tő ség „ös  sze füg gő tör té net mon dás ra”?

E mun ká ban „Nem az al ko tás, ha nem a be fo ga dás
elem zé sét te kin tet tük el sőd le ges fel adat nak” – ír ja az
Elő szó. Igaz ság ta lan len ne azt ál lí ta ni, hogy csu pán a
2000. év kö rü li be fo ga dá sok ké zi köny ve jött lét re, hi -
szen rész ben meg va ló sul a „má sod la gos” fel adat is: a
mű vek tár gya lá sa nél kül ugyan is elég ne héz ér dem ben
szól ni a fo gad ta tá suk ról. Más részt vi szont e könyv hár -
mas alig ha te kint he tő fo gad ta tás tör té net nek. Szá mos,
e szem pont ból ki ke rül he tet len mű ről szó sem esik, to -
váb bá a szer zők egy ré szét alig fog lal koz tat ták az ed -
di gi ér tel me zé sek.

Az Elő szó szer ző je az zal is ér vel, hogy a mű vé sze -
tek nél nem aján la tos „vo nal sze rű elő re ju tást” fel té te -
lez ni: „Túl ha la dás he lyett cél sze rűbb csak vál to zás ról
be szél ni. A ké sőb bi nem ok vet le nül ma ga sabb ren dű.
Ady köl té sze tét ne héz vol na fej let tebb nek mi nő sí te ni
Arany Já no sé hoz ké pest.” Vo nal sze rű sé get igen csak
egy ügyű em be rek kép zel tek el bár mi kor, a ma ga sabb
ren dű ség meg kér dő je le zé se pe dig egy részt köz hely,
más részt ab szo lút ér te lem ben csak a leg na gyobb mű -
vé szek re vo nat ko zik. Shakes peare -hez, Jó zsef At ti lá -
hoz, Mo zart hoz, Bar tók hoz ké pest so ha nem lesz „ma -
ga sabb ren dű” mű vé szet, az iro dal mi ter més át la gá -
ban, az iro dal mi élet ben, az ol va só kö zön ség ben azon -
ban még is csak fel té te lez he tő va la mi fé le „ha la dás”. S
az egyes mű faj ok nak is le het sé ges fej lő dés-, il let ve
ha nyat lás tör té ne te. Alig ha le het csu pán a vál to zás fo -
gal má val le ír ni pél dá ul a re gény mű fa já nak ed di gi tör -
té ne tét. Ezek azon ban va ló ban vi tat ha tó kér dé sek.

A kö vet ke ző ál lí tás sal sok kal több a gond: „Az
egyet len kul tu rá lis örök ség be ve tett hit ar ra ösz tö nöz -
het, hogy az iro da lom múlt já nak át te kin té se üdv tör té -
net nek ren de lőd jék alá. Ez zel a fel fo gás sal szem ben
azt a szem lé le tet pró bál tuk ér vény re jut tat ni, mely kü -
lön bö ző ha gyo má nyok lé tét té te le zi föl, és tar tóz ko -
dik kor szak ok egy ér tel mű ki je lö lé sé től, mert nem zár -
ja ki an nak a le he tő sé gét, hogy ugyan az a je len ség egy -
aránt ér tel mez he tő foly to nos ság ként és meg sza kí tott -
ság ként. Ezért ad tuk e sok szer zős mun ká nak a kö vet -
ke ző cí met: A ma gyar iro da lom tör té ne tei.” Ma gya rá -

za tot kí ván na az ál lí tás, amely azo no sít ja az egyet len
kul tu rá lis örök sé get az egyet len ha gyo mán  nyal. Az a
kul tu rá lis örök ség, amely nem ze ti kul tu rá lis örök -
ség nek te kint he tő, a ci vi li zált pol gá ri kul tú rák ban
alig ha nem min den hol sok fé le ha gyo mány ös  szes sé gét
je len ti. Ami ként ezt Jó zsef At ti la is meg fo gal maz ta,
ta nul sá go san A Du ná nál har ma dik ré szé ben. „A vi lág
va gyok – min den, ami volt, van: / a sok nem zet ség,
mely egy más ra tör. / A hon fog la lók győz nek ve lem
hol tan / s a meg hó dol tak kín ja meggyötör./ Ár pád és
Za lán, Werbőczi és Dó zsa – / tö rök, ta tár, tót, ro mán
ka va rog / e szív ben”. Nem len ne sem mi baj, ha ez a
ké zi könyv a kü lön bö ző ha gyo má nyok egy más mel let -
ti és utá ni lé té re hív ná fel el ső sor ban a fi gyel met.
Eh hez is nél kü löz he tet len len ne azon ban a tör té ne ti -
ség nek a szer ke zet ben va ló ér vé nye sí té se. Azon ban
nem  csak „a kor szak ok egy ér tel mű ki je lö lé se” hi ány -
zik: egy ál ta lán nin cse nek kor szak ok, azt jel lem ző
irány za tok. Alig van nak port rék. Az idő be li sor ren den
kí vül nin csen e há rom kö tet ben sem mi lyen más ren de -
ző elv. A cím ma gya rá za ta fél re ve ze tő. Er re a mun ká ra
ez csak így il le ne: Tör té ne tek a ma gyar iro da lom ról.
A köz vet le nebb je len kor kap csán ez még el fo gad ha tó
is len ne, de még böl csebb lett vol na az év szám ok kal
2000 he lyett csak az 1970-es éve kig jut ni el, Tandori
és Es ter házy fel lé pé sé ig.

Mint ha lett vol na mond juk tíz kon fe ren cia, amely
idő rend ben le fe di iro dal munk tör té ne tét, s eze ket nem
tíz kü lön ál ló könyv be, ha nem eb be a há rom ba gyűj töt -
ték vol na ös  sze egy lát vá nyos be ve ze tés sel. Így va ló -
ban „Min den Egész el tö rött” – ez a rész le tek rém ural -
ma. A mun ka cí me a hét köz na pi meg ér tés szá má ra a
kö vet ke ző ket je lent het né: 1. A ma gyar iro da lom tör té -
ne tek tu do mány tör té ne ti tár gya lá sa. 2. Az iro dal mi
mű vek té mái, „tör té ne tei” a le gen dák tól nap ja in kig.
3. Kü lön bö ző fel fo gá sú iro da lom tör té né szek kü lön bö -
ző „célelvűségű” mun kái ugyan ar ról a ma gyar iro da -
lom ról. Er re né hány el szórt pél da ta lál ha tó e kö tet hár -
mas ban, de a kü lön bö ző ség nem lé nye gi. Szegedy-
Maszák Mi hály nem hisz „az egyet len kul tu rá lis örök -
ség”-ben, de meg van győ ződ ve ar ról, hogy csak az
övé hez ha son ló iro da lom szem lé let nek van lét jo go sult -
sá ga. Azt is ál lít ja, hogy „e mun ka vis  sza tük rö zi a je -
len ko ri ma gyar iro da lom szem lé let és -tudomány meg -
osz tott sá gát”. Ez leg fel jebb rész let kér dé sek ben igaz.
A fő szer kesz tő úr még az aka dé mi ku sok, aka dé mi ai fo -
ko zat tal ren del ke ző tu dó sok kö zül sem kér te fel vagy
nyer te meg köz re mű kö dés re azo kat, akik a lé nyeg ről
más ként gon dol koz nak, s ez fő ként a XX. szá zad ku ta -
tói kap csán fel tű nő. Alig ha nem azért, mert ők „a nem -
ze ti mű ve lő dés ta nul má nyo zá sá ba” vo nul nak vis  sza.
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En ged tes sék meg a hi ány zók ko ránt sem tel jes név so -
ra: Bertha Zol tán, Bí ró Fe renc, Bitskey Ist ván, Bod nár
György, Csű rös Mik lós, Görömbei And rás, Hargittai
Emil, Já no si Zol tán, Kabdebó Ló ránt, Ke nye res Zol -
tán, Ko vács Sán dor Iván, Már kus Bé la, Mo nos to ri Im -
re, Nyilasy Ba lázs, Olasz Sán dor, Pomogáts Bé la,
Poszler György, Rá ba György, Rónay Lász ló, Sipos
La jos, Szá vai Já nos, Szé les Klá ra, Szi ge ti La jos Sán -
dor, Tar ján Ta más. 

Le het sé ges szer zők, más ként gon dol ko dók hi á nya
csak azok nak fel tű nő, akik va la men  nyi re ott ho no sak a
mai iro da lom tör té né szi szak má ban. Az azon ban di á -
ko kat, ta ná ro kat is el ke se rít het, hogy ez a mű se nem
ké zi könyv, se nem tan könyv. S a mód szer ta ni egy ol da -
lú ság mel lett ők is ész re ve he tik szer zők és mű vek el -
fo gad ha tat lan, sem mi ne mű el mé let tel nem iga zol ha tó
hi á nyát. Az Elő szó sze rint „az ke rül szó ba, amit e
mun ka szer zői lé nye ges nek vél nek a ma gyar örök ség
meg őr zé se szem pont já ból. Ami ről nem esik szó, azt
ke vés bé fon tos nak gon dol ják.” A há rom kö tet nek van
fő szer kesz tő je, van nak szer kesz tői. Nem ké szült vol na
mun ka terv? Vagy a Du na je gén sza vaz ta meg a szer -
zők né pes csa pa ta, hogy ki és mi a fon tos, il let ve lé -
nyeg te len? Em lí tek né hány fur csa ese tet. Az 1. kö tet -
ben ugyan a név mu ta tó sze rint gaz da gon sze re pel
Janus Pan no ni us, ám ér dem le ge sen csak egy fe je zet -
ben esik szó ró la, pon to sab ban az ő priapikus, az az
ero ti kus-por nog ráf köl té sze té ről. Kár mán Jó zse fet
egyet len al ka lom mal em lí tik, Urá nia cí mű fo lyó ira tá -
val kap tizenöt sort, amely nek fe le idé zet tő le. A 2. kö -
tet ben vi szont nyolc he lyen is hi vat koz nak rá, es  szé jé -
re és le vél re gé nyé re. En  nyi vel azon ban a tá jé ko zód ni,
ta nul ni vá gyó nin csen ki se gít ve. Azért is szo mo rú ez,
mert a Fan ni ha gyo má nyai ma is él ve ze tes ol vas mány,
akár csak A nem zet csi no so dá sa.

A hu sza dik szá zad dal kap cso lat ban rész le te sebb
bí rá lat szük sé ges. A 2. kö tet utol só kétszázötven ol -
da la a szá zad elő vel fog lal ko zik, s ha be le he lyez ke -
dünk a szer kesz tői kon cep ci ó ba, nagy já ból el fo gad -
ha tó mó don, bár ne héz be le tö rőd ni ab ba, hogy mint
Pe tő fi re, Ady ra is csak egyet len fe je zet jut, igaz, az
ki vé te le sen pályaképvázlat. Az 1920 utá ni ma gyar
iro da lom tör té ne té ben vi szont – Krúdy Gyu lá val el -
len tét ben – nincs he lye Mó ricz Zsig mond nak. Ba bits
Mi hály eu ró pai iro da lom tör té ne te kap egy fél fe je ze -
tet, de ver sei, re gé nyei, es  széi nem fon to sak. Kosz -
to lá nyi De zső lát szó lag egy szót se szól hat, hi szen
az elő ző kö tet ben no vel lá i val Csáth Gé zá val társ bér -
let ben már sze re pelt, most pe dig há rom fe je zet az
övé: a Pa csir ta, az Ady-bí rá lat és az Es ti Kor nél-cik -
lus ré vén. De el tűnt a köl tő. Áprily La jos, Ju hász

Gyu la, Tóth Ár pád csak uta lá sok ban ta lál ha tó meg.
A név mu ta tó sze rint Nagy La jos pró za író nem lé te -
zett. S ahogy ha la dunk elő re az idő ben, egy re több a
hi ány, s kü lö nö sen fel tű nő pél dá ul a kö vet ke ző ké:
Dsida Je nő, Gelléri An dor End re, Hubay Mik lós,
Jékely Zol tán, Kálnoky Lász ló, Kodolányi Já nos,
Kós Kár oly, Pap Kár oly, Rónay György, Sarkadi Im -
re, Sán ta Fe renc, Sinka Ist ván, Cs. Sza bó Lász ló,
Sza bó Mag da, Szil ágyi Do mo kos, Ta má si Áron, Vas
Ist ván. Ők leg fel jebb né hány név sor ban, uta lás ban
kap tak he lyet. A név mu ta tó sze rint Ne mes Nagy Ág -
nes sem lé te zik, azon ban az új hol das fe je zet ben
még is van ró la egy bő ol dal nyi szö veg. Az utób bi
év ti ze dek kap csán a ki sem mi zet tek nek még egy lis -
tá ja em lí ten dő: Ágh Ist ván, Ba ka Ist ván, Bel la Ist -
ván, Ber tók Lász ló, Bu da Fe renc, Csu kás Ist ván,
Csurka Ist ván, Fo dor And rás, Galgóczi Er zsé bet,
Gion Nán dor, Grendel La jos, Haj nó czy Pé ter, Jó kai
An na, Kányádi Sán dor, Kiss An na, Kiss Be ne dek,
Láz ár Er vin, Oravecz Im re, Or bán Ot tó, Par ti Nagy
La jos, Szil ágyi Ist ván, Temesi Fe renc, Tol nai Ot tó,
Utassy Jó zsef és még so kan má sok sem kap tak he -
lyet. Ne héz tár gyi la gos nak és ér vé nyes nek tar ta ni
azt az iro da lom tör té ne tet, amely nem te kin ti tár gya -
lan dó nak Dsida Je nő, Ta má si Áron, Kányádi Sán dor,
Láz ár Er vin és tár sa ik mun kás sá gát. 

Kosz to lá nyi De zső arc ké pe sze re pel a har ma dik kö -
tet cím lap ján, még is cson ka ma rad a tu dá sunk ró la.
Szá mos fe je zet hő se jár még ros  szab bul. Déry Ti bort
A be fe je zet len mon dat kap csán tár gyal ja egy fe je zet,
1938-as év szám mal. A mű azon ban 1947-es meg je le -
né sé ig is me ret len nek ne vez he tő, így vi tat ha tó az el he -
lye zé se az idő rend ben. Ez per sze tech ni kai kér dés nek
is te kint he tő, az vi szont már ke vés bé, hogy az író 1954
utá ni al ko tá sai kö zött olyan is akad, – a Ni ki –, amely
a No bel-díj nak is vá ro má nyo sa volt, a ké sőb bi ek pe -
dig erő tel jes elő ké szí tői vol tak a poszt mo dern epi ká -
nak, s fel te he tő en sok kal job ban meg ké pe sek szó lí ta -
ni a je len kort. 

Né meth Lász ló a ma ga sok ol da lú élet mű vé ből az
esszé ket tar tot ta a leg fon to sabb nak. Ta lán en nek tud -
ha tó be Tanu cí mű fo lyó ira tá nak elem zé se. Há rom, az
iro dal mi élet tel fog lal ko zó fe je zet ben sze re pel még
több szö rö sen: ame lyek a né pi-ur bá nus vi tát, az 1956-
os for ra dal mat, il let ve az utá na kö vet ke ző éve ket mu -
tat ják be. Ezenkí vül több mint hús  szor utal nak rá. De
Né meth Lász ló, mint az Iszony, a Ga li lei, más re gé -
nyek, drá mák szer ző je nem lé te zik. Az 1920 és 1970
kö zöt ti év ti ze dek ből nyolc szer ző re gé nye vált mél tó -
vá a ki eme lés re. Ezt a ki len ce di ket nem ír ta vol na
meg szí ve sen akár tíz iro dal már?
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Il  lyés Gyu la sem járt job ban, bár ő két fe je ze tet is ka -
pott. Az el ső tár gya a Pusz ták né pe, a má so di ké „Il  lyés
és a fran cia iro da lom” kap cso la ta. A for ra dal mi Iro -
dal mi Új ság tár gya lá sa kor huszonkét sort ol vas ha tunk
az Egy mon dat a zsar nok ság ról cí mű mű ről, amely a
szer ző nek nem iga zán tet szik, mert „a Rá ko si-éra tük -
re”, s „A nem ze ti ki szol gál ta tott ság en nek az Il  lyés-
vers nek nem té má ja, s ta lán ezért sem vált iga zán a
köl te mény a rend szer vál to zás után a füg get len ség
vis  sza nye ré sét leg főbb ér ték nek te kin tő 1956-os for ra -
da lom és sza bad ság harc emblematikus al ko tá sá vá.”
Mon da nám, hogy a szer ző, Standeisky Éva mint ha
kül föld ön él ne, ám még ott is 1956 és a zsar nok ság el -
le ni til ta ko zás kul tusz ver sé nek te kin tik ezt a mű vet.
Eze ken a so ro kon kí vül Illyés Gyu la köl tő ként nem lé -
te zik, csak a fran cia kap cso lat tár gya lá sá nak utol só,
igaz, hos  szú be kez dé sé ben. Itt Szegedy-Maszák Mi -
hály nyit va hagy ja a kér dést: meg szó lít hat ja-e még ez
a lí ra a mai ol va só kat. Nincs szó Il  lyés epi ká já ról, drá -
má i ról, es  szé i ről. Fo gal muk sem le het a fi a tal ol va sók -
nak ar ról, hogy mi ért és mi ben te kin tet ték őt apá ik és
nagy apá ik nem ze ti köl tő nek. 

Ami kor Ve res And rás az írók és a ha ta lom kap cso la -
tát elem zi 1955 és 1968 kö zött, Né meth Lász ló mel lett
Il  lyés sel is több ször fog lal ko zik, s eköz ben két szer is le ír
egy olyan ál lí tást, amely nek nincs va ló ság alap ja, s a hi -
vat ko zott szak ta nul mány ban sincs nyo ma. A hír he dett
ENSZ-le vél re utal a mon dat: Ká dár ék „Rá adá sul még
Il  lyés Gyu lát és Né meth Lász lót is meg nyer ték szer ve ző -
nek a komp ro mit tá ló ak ci ó hoz.” (521.) Ha ma ro san ezt
így ol vas hat juk: „Déry le tar tóz ta tá sa után Né meth Il  lyés -
sel az ol da lán pró bált tár gyal ni Ká dár ral, ami nek az egyet -
len ké tes ered mé nye az lett, hogy rá juk bíz ták az ENSZ-
nek szó ló til ta ko zó nyi lat ko zat meg szer ve zé sét.” (523.)
Déry Ti bort 1957. áp ri lis 20-án tar tóz tat ták le. Mi u tán
er ről tu do mást sze rez tek a né pi írók, cso por to san kér tek
ki hall ga tást Ká dár tól, aki csak Né met het és Il  lyést fo gad -
ta. Te hát nem Né meth kez de mé nyez te ezt a ta lál ko zást.
Az ENSZ-le vél szer ve zé sét vi szont négy hó nap pal ké -
sőbb, au gusz tus 20-a után kezd ték meg, s a szö veg már
szep tem ber 5-én meg je lent. A két író eb ben nem vett részt,
en nek ál lí tá sa nem fél re ol va sás, ha nem rá ga lom. Pró bál juk
el kép zel ni, amint az iro dal mi élet ben részt nem ve vő, sú -
lyo san hi per tó ni ás Né meth Lász ló, az ideg ál la po ta mi att
több he tes nyá ri al ta tó kú ra után lá ba do zó Il  lyés alá írás -
gyűj tő ív vel sza lad gál. A leg szebb az lett vol na, ha fél úton
ta lál koz hat tak vol na Sajkod és a ti ha nyi rév kö zött.

Szá mom ra kü lö nö sen fáj dal mas a Szem be sü lés a
na iv köl tői vi lág épí tés ha tá ra i val cí mű fe je zet, amely  -
nek fő tár gya: 1954 meg je le nik Ju hász Fe renc A té -
koz ló or szág cí mű mű ve. Szer ző je Tolcsvai Nagy Gá -

bor, aki e ki ad vány ban több nyel vé sze ti tár gyú fe je ze -
tet írt, s egyéb ként kis mo nog rá fi ái je len tek meg Nagy
Lász ló ról, Pi linsz ky Já nos ról. Ő azt a meg ol dást vá -
lasz tot ta, hogy a Ju hász-mű tár gya lá sá ba be épí tet te
Nagy Lász ló, Kor mos Ist ván és Csoóri Sán dor tö mör
be mu ta tá sát is. Nyil ván tud ta, hogy e köl tők ről nem
lesz önál ló fe je zet. Mind eb ből vi szont az kö vet ke zik,
hogy e nagy ter je del mű könyv ben az 1945 utá ni ne -
gyed szá zad ban csak Weöres Sán dor és Pi linsz ky Já -
nos köl té sze te mél tó az önál ló tár gya lás ra. Il  lyés
Gyu la hi á nyát lát szó lag el le het üt ni a más szem pon -
tú tár gya lás ra va ló hi vat ko zás sal, de az kü lö nö sen fel -
tű nő lett vol na, ha Juhászékról nincs szó. Vi szont már
a cím ben is je lez ni le he tett va la mi fenn tar tást. A Kor -
mos Ist vánt be mu ta tó be kez dés ki vé te le sen ép pen az
én köny vem ből idéz, majd ez után von ja le az ál ta lam
el fo gad ha tat lan kö vet kez te tést: Kor mos „Tá gabb
szem ha tár ral, más nyel ve ket, kul tú rá kat mé lyeb ben
be épí tett élet mű vé be, mint köz vet len tár sai.” Ez a
mon dat le kí ván ja ér té kel ni a há rom köl tő társ tel je sít -
mé nyét, de az ál lí tás tárgy sze rű sé ge vi tat ha tó, az esz -
té ti kai ér ték szem pont já ból pe dig kö zöm bös. A poszt -
mo dern ká non elő í té le tei alap ján szo kás ezt a kri ti kát
rész le te seb ben is ki fej te ni. Itt ko moly bí rá la tot kap az
iro dal mi né pi es ség 1945 utá ni je len lé te, le egy sze rű -
sít ve azt. Ju hász ék ez alól rész ben fel men tést kap nak,
de nem ér tel me ző ik, akik a bar tó ki mo dell fo gal mát
ál lí tó lag „a né pi ele mek mű be li meg je le né sé”-vel
azo no sít ják. Ezt a fo ga lom meg al ko tó ja, Né meth
Lász ló sem így ér tet te, de em lí tést ér dem lő en má sok
sem. Né meth Lász ló 1956-ban így írt Bar tók és Ady
fel adat vál la lá sá ról: „a ma gyar ság ban meg ta lált Eu ró -
pa (vagy leg alább új kor) alat ti anya got az új, nyu ga ti
esz kö zök kel fel dol goz va s meg emel ve, a ma gyar ze -
nét s köl té sze tet jö vőnk fegy ve ré vé s a vi lág köz -
kincs évé ten ni.” En nek  vál la lá sát ész le li Ju hász Fe -
renc, Nagy Lász ló és más ak ko ri fi a ta lok köl té sze té -
ben, s az zal zár ja es  szé jét, hogy aki ezen a mó don
mes ter ré ké pes vál ni, az „egy új vi lág tör vény ho zó já -
nak érez he ti ma gát, s nem is szól hat más hoz, csak
nem ze tén át az em be ri ség hez.” (Saj ná la tos, hogy a
Bar tók kal fog lal ko zó fe je zet meg sem em lí ti a ma -
gyar mű hely, a bar tó ki ság fo gal mát.) Ne tes sék meg -
le pőd ni: Szegedy-Maszák Mi hály cél el vű sé ge sza -
vak ban igen ro kon ez zel. Ám ra di ká li san más ként ér -
tel me zi szer kesz tő ként is a nem zet és az em be ri ség
fo gal mát. S így tesz Tolcsvai Nagy Gá bor is, aki nek
ös  szeg zé se sze rint Ju hász Fe renc és Nagy Lász ló köl -
té sze te „bár el té rő en, de kis sé tá vol ma radt az eu ró pai
iro da lom fő irá nya i tól mind a bu kás vagy a ké tely
meg ér té si fel tét ele i nek kör vo na la zá sá ban, mind a
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nyelv rend kí vü li mér ték ben al ko tó, de rá vis  sza nem
kér de ző al kal ma zá sá ban.” Vé ge ze tül még a kö vet ke -
ző ket ol vas hat juk: „A kül ső, nem iro dal mi té nye zők,
ame lyek a val lo má sos és kép vi se le ti köl té sze ti for -
mák kal kap cso lód tak ös  sze, kis sé tá vol tar tot ták ezt a
köl té sze tet a kor társ iro da lom más áram la ta i tól. A vi -
lág ra va ló rá cso dál ko zás eny he na iv sá ga, a kö zös ség -
ma gya rá zat és a tör té ne lem ér tel me zés né ha kis sé egy -
sí kú jel le ge, va la mint a sze mé lyi ség kér dé se i nek hát -
tér be szo rí tá sa e köl té sze tet ki szol gál tat ta a tör té ne ti
ese mé nyek nek.” Ezek sze rint még is csak van nak az
eu ró pai iro da lom nak fő irá nyai? S ezek kö zött van
olyan, ame lyik üdv tör té net nek, egyet len igaz út nak
mi nő sít he tő? Van ar ra tör vény, hogy mi ként kell az
iro da lom ban kör vo na laz ni „a bu kás és a ké tely meg -
ér té si fel tét ele it”? S hogy mi lyen nyelv szem lé let
meg en ged he tő? Pi linsz ky köl té sze te nem val lo má -
sos? A II. vi lág há bo rú meg ha tá ro zó él mé nye ná la nem
kül ső ese mény? A mű szem pont já ból a sze mé lyi ség
gond jai nem mi nő sül nek „kül ső” ese mény nek? 

Il  lyés Gyu la, Né meth Lász ló, még erő tel jes eb ben
Ju hász Ferenc, Nagy Lász ló, Csoóri Sán dor és má sok iro -
dal mi mun kás sá gá nak a mo no má ni ás poszt mo dern ká non
alap ján va ló meg íté lé se saj nos egy re na gyobb te her té te le
a ma gyar szel le mi élet nek, s en nek kö vet kez té ben már a
köz ok ta tás nak és az egye te mi kép zés nek is. S ez már nem
csak az iro da lom tör té net-írást és -tanítást érin ti. Ab ból a
fel fo gás ból, ame lyik sze rint az iro da lom tól vol ta kép pen
ide gen min den, ami nem a sze mé lyi ség re, ha nem a kö zös -
ség re vo nat ko zik, vol ta kép pen az is kö vet ke zik, hogy a
sze mé lyi ség től is ide gen – vagy sze lí deb ben fo gal maz va
– jobb, ha ide gen a kö zös ség hez va ló tar to zá sa. Mind ket -
tő kó ros ál la pot, amely az em be ri ség jö vő je szem pont já -
ból tra gi kus kö vet kez mé nyek kel jár hat. 

Szegedy-Maszák Mi hály elő sza vá ban a jö vő re is gon -
dol. Ag gód va, de szi go rú an az iro da lom szem pont já ból. Ő
is axi ó ma ként fo gad ja el, hogy a „nagy el be szé lé sek” ér -
vé nyü ket vesz tet ték. Ezt vis  sza me nő leg is ér vé nyes nek
tart ja, s ezért tö re ke dett ar ra, hogy „a ma gyar iro dal mat
tö re de zett örök ség ként” mu tas sa be. Te hát a nagy el be -
szé lé sek em lé két is fe lejt sük el. Saj nos ez a mun ka se tisz -
te li a más sá got. Bi zony igaz, hogy „A más ság tisz te le te
kön  nyen le já rat ha tó jel szó.” Le tűnt ko rok ol va sói, ma
más ként ol va sók, ér tel me zők nem szá mí ta nak, csak a sa -
ját ká non. S eb ben az egye dü li üd vö zí tő az ös  sze ha son -
lí tó iro da lom tu do mány. Mi ért kel le ne min dig min dent
ös  sze ha son lí ta ni va la mi más sal, le he tő leg nyu gat-eu ró pa -
i val és észak-ame ri kai  val? A szo ci a lis ta or szá gok tá bo rá -
ban év ti ze de ken át egy olyan kom mu nis ta fa lansz ter ben
kel lett vol na el kép zel ni az em be ri ség jö vő jét, amely azért
né mi te ret en ged a nem ze ti sa já tos sá gok nak. A ka pi ta lis ta

globa lizáció elő nye i nek és sú lyos ve szé lye i nek fé nyé ben
és ár nyé ká ban a nem ze ti kul tú rák ról nem az egyet len
nagy fa lansz ter be va ló ol va dást kel le ne vi zi o nál ni, amely -
ben fel te he tő en, majd, mond juk tíz mil li árd em ber ol vas -
sa, né zi, ének li ugyan azt, egyet len nyel ven ma kog va. Az
Elő szó utol só mon da tai így szól nak: „Le het ar ra hi vat koz -
ni, hogy a ma gyar iro dal mat elő ke lő hely il le ti meg a vi -
lág örök sé gé ben, de szá mol ni kell an nak le he tő sé gé vel,
hogy az iro dal mak nem ze ti meg kö ze lí té se tör té ne ti je len -
ség, amely nek nem csak kez de tét le het meg ál la pí ta ni,
ha nem eset le ges vé gé re is föl kell ké szül ni. A cél nyil ván -
va ló an az, hogy a ma gyar iro da lom bi zo nyos ter mé kei be -
ke rül je nek Eu ró pa s a vi lág örök sé gé be, ami csak is ak kor
le het sé ges, ha en nek az örök ség nek a szer ke ze te meg vál -
to zik. Ez az iro da lom tör té net az zal a szán dék kal ké szült,
hogy hoz zá já rul jon e cél el éré sé hez.” Akár mit ír a fő szer -
kesz tő s ba rá ta i nak és ta nít vá nya i nak kö re, a ma gyar iro -
dal mi örök ség szer ke ze tét nem le het meg vál toz tat ni, leg -
fel jebb azt a ké pet, amely er ről ben nük él. Az örök ség
ed dig lét re jött ered mé nyei kö zül igen ke vés ke rült be a vi -
lág iro da lom ba, s ez nem csak ránk, ha nem a leg na gyobb
nyel vek iro dal má ra is ér vé nyes. Egy nyu gat-eu ró pai ér tel -
mi sé gi szá má ra Ho mé rosz is in kább csak le xi ká li san is -
mert, s mo der nebb klas  szi ku sok ne vét is le het ne so rol ni.
El kép zel he tő még az is, hogy Eu ró pá ban sok kal töb ben
ol vas sák ma gya rul Pe tő fi, sőt Arany mű ve it, mint va la -
mely vi lág nyel ven Ho mé roszt. Vi lág iro dal mi rész vé te -
lün ket il le tő en tisz te let ben tar tom, s el vi leg hasz nos nak
is a fő szer kesz tő szán dé kát, ám egy ma gyar iro da lom -
tör té ne ti ké zi könyv nek nem le het ez a fő cél ja, re mél -
he tő en száz év múl va sem. Ar ra kel le ne in kább tö re -
ked ni, hogy a je len leg mint egy 13 mil lió ma gyar em -
ber s maj dan meg szü le tő utó da ik mi nél gaz da gab ban
tud ják hasz nál ni az anya nyel vü ket, mi nél egész sé ge -
sebb sze mé lyi sé gek le gye nek, s eb ben se gít se őket az
anya nyel vű iro da lom. Mert hi á ba fog ják eset leg káp rá -
za tos an gol nyelv-tu dás sal ol vas ni bár mely nyelv ka no -
ni zált klas  szi ku sa it, az anya nyelv és a hoz zá kö tő dött
több ezer éves kul tú ra hi á nyá ban a globalizációnak is
csak ál do za ta i vá vál hat nak.

Vasy Gé za
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