
ám az utóbbi idõszakban fokozato-
san háttérbe szoruló � irodalomtör-
téneti struktúrába, amely az életmû-
vet igyekezett a középpontba he-
lyezni. Az olvasó szövegértelmezési
távlatokat, támpontokat kap. Olyan,
olykor magától értetõdõ, máskor in-
kább érdekes és különleges szem-
pontokat, melyeket poétikai értel-
mezéseknél lehet és érdemes hasz-
nálni. A szerzõk egy-egy
konkrét szempont, téma
köré építik a szövegértel-
mezést, mégpedig � több-
nyire � úgy, hogy egzaktul
körüljárják az adott poéti-
kai elv történetét, lénye-
ges elemeit, struktúráját.
Ilyen szempont a kötet-
ben például az interkul-
turalitás, a technika és a város irodal-
mi megjelenése, az emlékezés.

A kötet szerkesztése sem hagyo-
mányos formákat követ, nem idõ-
rendiségre törekszik. A bevett szer-
kesztési elvek helyett a szövegek
egymás közti kölcsönhatására ala-
poztak a szerkesztõk. A tanulmá-
nyok önálló értelmezések, ugyanak-
kor egymással is kapcsolatban van-
nak. Virágh András és Orosz
Magdolna Cholnoky Viktorról szó-
ló írásai a tárgyalt szerzõn túl egyes
novellák különbözõ szövegváltoza-
taiból (is) építkeznek, Bednanics
Gábor a mûvészet és technika össze-
függéseit, a technika megjelenését
példázó lírát tárgyaló munkája után
Kékesi Zoltán Babits és Kassák egy-

egy, a technika témakörébe illeszke-
dõ mûvét értelmezi.

A századfordulós prózában
�ködlovagoknak� nevezett, kánon és
feledés határán lebegõ alkotók közül
Cholnoky Viktorral és Petelei Ist-
vánnal két-két tanulmány foglalko-
zik, olvashatunk továbbá Schöpflin
Aladár íróportréiról a Mikszáth-mo-
nográfia kapcsán, valamint avant-

gárd törekvésekrõl, me-
lyek a képzõmûvészet és
az irodalom kölcsönhatá-
sát és eltávolodását pél-
dázzák.

�Ködlovag� Cholno-
ky László is, talán még in-
kább, mint a többiek. Az
Epeira diademát taglaló
szöveg a kötet centrumá-

ban helyezkedik el, s mind közül a
legterjedelmesebb. Bengi László ta-
nulmánya nem csupán azért külön-
leges, mert alapos, sokrétû szöveg-
értelmezéssel van dolgunk, mely ki-
zárólag arra hagyatkozik, ami a
novellából kibontható, hanem azért
is, mert ilyen alapossággal és pon-
tossággal eleddig nem nyúltak még
Cholnoky prózájának lélektanához.

Izgalmas irodalomelméleti prob-
lémát vet fel Eisemann György Mó-
ricz-tanulmányában. A szerzõ Mó-
ricz alakjainak olvasási szokásait, be-
fogadói aspektusukat veszi górcsõ
alá. Mindezt a kettõs recepció, a va-
lós olvasó és olvasó hõs közös vagy
ellentétes nézõpontja teszi elméleti
szempontból érdekessé. A Móricz-

Kultúra 91

semlegesség, az öntudat feladása.
A banalitás a saját közegbõl való ki-
szakadás kísérõje. A semlegességrõl
megvilágító erejû sorok szólnak:
�A semleges ember � embertelen
ember. A semleges embernek nincs
felelõsségtudata. A tudatosan semle-
ges ember megalkuvó ember, s em-
berségét önmaga elõtt is elveszítette.
Az egyén semlegessége: Pilátus-sze-
rep � én nem ölök, de nem is akadá-
lyozom meg az ölést. A semlegesség
nem elv, és út sem lehet.� Az öntudat
hiányát Gál kisebbségi keretekben
fogalmazza meg, de nem csak arra
érvényesen: �Elhitették s elhitetik
ma is a magyar iskolákban a magyar
gyermekekkel, hogy nekik sem saját
nemzeti karakterük, de még csak sa-
ját nyelvük sincsen � mindent átvet-
tek. [�] Ma se történelmi, se nyelvi,
se nemzeti tudata nincs a háború
után született nemzedéknek. Nem
érzi, nem érti a »valahová-tartozás«
fontosságát, erejét, szükségét. Cso-
da hát, ha gyerekeiket nem adják
magyar iskolába?�

A szerzõ úgy látja, hogy nem a
harmónia megléte, hanem a hiánya,
a kétségbeesés ösztönöz alkotásra:
�ha a teremtés-kényszer legmélyebb
rétegeit bontom fel, akkor a kétség-
beesést látom a legelemibb erõnek�. 

STURM LÁSZLÓ

(AB-ART Kiadó, Pozsony, 2005, 
404 oldal, 2900 Ft)

IInndduullóó  mmooddeerrnnsséégg  ��
kkeezzddõõddõõ  aavvaannttggáárrdd

Hiánypótló, ízléses kötetet vehet ke-
zébe az olvasó � a címlapon Med-
nyánszky László Abszintivójával �, ha
a Ráció Kiadó új tanulmánykötetébe
lapoz. A 19. század végének, a 20.
század elejének jellegzetes hangula-
tát idézõ festmény érzékletesen utal
arra, mit is kínálnak a kötet írásai. Az
abszintivó merengõ, szomorú alakja,
azon felül, hogy képes megidézni a
századelõ lírájának és prózájának egy
sajátos vonulatát, tematikáját, azt is
sugallja, hogy ezen alkotók alig-alig
részei a hazai irodalmi és kulturális
köztudatnak. A korszak lírája és pró-
zája a kanonizáció határmezsgyéjén
mozog, irodalmának hatástörténete
kibontakozóban ugyan, ám a szöve-
gek jó részének körültekintõ értel-
mezése még várat magára. A kötet
szerzõinek, szerkesztõinek köszön-
hetõen azonban e beható és szaksze-
rû munka nemcsak elkezdõdött, de
máris értékes és érdekes eredménye-
ket mutat fel.

A tizennégy tanulmányt felvo-
nultató kötetet a korszak kiváló ku-
tatói, Eisemann György és Orosz
Magdolna mellett hat fiatal iroda-
lomtörténész jegyzi. Elemzõ mun-
kájuk felkészült, stílusuk lendületes,
forráshasználatuk alapos, és új kö-
vetkeztetésekre jutnak ezekbõl.

A tanulmányok nem illeszked-
nek az évtizedek óta meghatározó �
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szövegek az olvasás újraírás, újrate-
remtés voltát sugallják, mégpedig
groteszk szereplõ-olvasatokkal, elké-
pesztõ �melléértelmezésekkel�, pél-
dázva az emberi nyelv teremtõ és
egyben degeneráló jellegét.

A kötet szerkesztõi két tanulmá-
nya közlésével a fiatalon elhunyt ku-
tatóra, Pozsvai Györgyire is emlé-
keznek.

GÁSZ BOGLÁRKA

(Szerkesztette Bednanics Gábor és
Eisemann György, Ráció Kiadó, Budapest,
2006, 284 oldal, 2900 Ft)

MÁTÉ ZSUZSANNA:

SSííkk  SSáánnddoorr

A monográfiát olvasva felvetõdik a
kérdés, vajon miért lépett át az iro-
dalomtörténet egy ilyen életmûvön,
miért lapozta át mint kiolvasott re-
gényoldalt a költõ, drámaíró, irodal-
már, pedagógus, esztéta és egyházi
személyiség alkotásait. A szerzõ ki-
tartó polemizálást folytat a Sík Sán-
dort megpecsételõkkel, s jogosan te-
szi ezt. Máté Zsuzsanna megemlíti
ugyan a szerzetesi életmódból adó-
dó �objektíve behatárolt élményvilá-
got� mint költészeti tematikát, még-
is hangsúlyozza Sík nyitott világ-
szemléletét, mely kissé profanizálja
ezt a szûkösnek tûnõ alkotási spekt-
rumot. Szándéka szerint a könyv

nem foglalkozik valamennyi Sík-
mûvel és az életút részletes vizsgála-
tával, mégis eleget tesz a teljesség
igényének a jelentõsebb írások és
kuriózumok számbavételével, illetve
azok értõ elemzésével.

Az életút bemutatását számta-
lan, levelekbõl, szakirodalomból, a
szerzõ mûveibõl vett idézet színesí-
ti, váltogatva a nézõpontokat, alapo-
san körbejárva a kritikus stációkat,
így azokat nem csupán a pozitivista
felfogásnak eleget tevõ tények tüze-
tes felsorolásával, hanem az alkotó
mûvészet legfontosabb tényezõjé-
vel: magának a megszületett mûnek
a segítségével ismerhetjük meg. Az
alapvetõen hermeneutikai elvû is-
mertetés foglalkozik a recepcióval és
a hatástörténettel is. Vezérlõ szem-
pontja az értõ olvasás létrejötte, az
alkotó, az alkotás és a befogadói ol-
dal egymásra vonatkoztatása.

A lineáris haladást változatossá
teszi a Sík Sándor-i önreflexiók és a
kortársi visszaemlékezések idézése
is. A zsidó származással és a fasiz-
mus idején ebbõl adódó kellemet-
lenségekkel foglalkozó sorok közt
rendkívül izgalmas Radnóti Miklós
feleségének, Gyarmati Fanninak há-
lás vallomása az õt � élete kockázta-
tásával � segítõ, bújtató papköltõrõl. 

Az alkotások áttekintésekor szó
esik a költészet termékeirõl, a ver-
seskötetekrõl és azok stilisztikájáról
a kezdeti patetikus hangnemtõl
(Szembe a nappal) az érettebb, el-
mélyültebb versekig (Sarlósboldog-
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