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  Mikor a magyar irodalom legnagyobbjairól    

  esik szó, a legtöbb  szakmabeli, diák vagy  

  átlagolvasó hajlamos a legközismertebb  

  néhány adatot elsorolni, az iskolában  

  tanultak szellemi maradékát elismételni.  

  Ugyanakkor az irodalom kutatói  

  folyamatosan keresik a még lappangó 

olvasnivalókat, csemegéket. Mind az alkotók 

élete, mind műveik egyedi volta vonzza a szakmabelieket, egyre 

pontosabb képet mutatni be róluk.  

Idő múltával klasszikus alkotóink értékelése megváltozik. Korábban 

mellékesnek tekintett életmozzanatok fontossá válnak, jelentéktelen 

művek középpontba kerülnek, elhallgatott és feledett részletek a nagy 

közös emlékezés részeivé élednek. Ez a folyamatos, de lassú, több 

évtized alatt végbemenő szemléleti változás fontossá teszi egy-egy író 

vagy költő életművének újabb  bemutatását.  

Így születnek a már ismert monográfiák mellé szinte minden újabb 

felnövő nemzedék számára újabbak, amelyek kisebb-nagyobb mértékben 

módosítnak a már kialakult befogadói képen /az irodalmi kánonon/.  

Olyan szerepet is betöltenek, hogy a  „történeti burok, a kötelező 

tisztelet, a nyelv retorizáltsága”  ellenében (Gere Zsolt szóhasználata) az 

újabb szempontokat és azokra épülő elemzéseket a köztudathoz 

közelítik. 

A szlovákiai magyar kiadó, a Kalligram ennek a meg-megújuló igénynek 

kíván megfelelni Magyarok emlékezete sorozatával. melynek 

szerkesztői Margócsy István és Szörényi László. A sorozatcím többet 

ígér, mint irodalomtörténeti művek sorát. A kiemelkedő szellemi 

teljesítmények előtti tisztelgés jegyében indult útjára, és Eötvös József 

vagy munkásságának bemutatása máris igazolja a sorozat tervezett 

nagybb gondolati ívét.   



Sárközy Péter kismonográfiája indította egy félig-meddig csak nevében 

továbbélő alkotó, Faludi Ferenc (2005) életművének bemutatásával. 

Elsősorban életművének azt az időszerűségét („korszerűségét”) kívánta 

kiemelni, amely a 21. században is figyelemreméltó alkotóvá emelheti az 

egyébként a feledés határára szorult alkotót. Sárközy Péter 

ismertetésében Faludi az újdonságot és modernséget jelentette, olyan 

európaiságot, amely ugyanakkor magyarrá idomult, azzá idomuló 

korszakát élte. Faludit többműfajú alkótónak láttatja, aki a magyar 

felvilágosodás hajnalán írt színdarabjaiban, elbeszéléseiben és verseiben 

is a koráramlat eszmerendszerének képviselője volt.  

A 2006-os év két egymástól különböző alkotót mutatott be. Gergely 

András: Széchenyi István-ja az egyik, Kerényi Ferenc: Madách Imre c. 

munkája a másik. Míg az elsőben az életút és az írás párhuzamából az író 

Széchényi kerül előtérbe (Gere Zsolt), a másik szerző, Kerényi Ferenc 

kiegyensúlyozottabb arányban tartja a két vonatkozást. Ugyanakkor a 

magyar művelődéstörténet két rendkívüli alakját hozták újra 

olvasóközelbe.  

Széchenyi alakjában a reformerség es gyakorlatiasság ötvöződik, 

életműve messze túlmutat a megszokott ételemben vett irodalmi 

tevékenységen, Széchényi maga sem tekinthető irodalmárnak, naplója 

viszont különleges kiegészítője életművének. Madách esetében a hosszú 

és sikertelen irodalmi próbálkozások, kudarcok sorozatát követheti az 

olvasó végig a remekműig, a Tragédiáig. A megtett út egyben és az 

alkotói igényesség útja is egyben, az alkat önkifejezésének is jól 

megragadott taglalása.  

Devescovi Balázs: Eötvös József-ről szóló munkája (2007) újra egy 

jócskán elfeledett, de többet érdemlő  alkotóra irányította a figyelmet: a 

nemcsak íróként, hanem politikusként is jelentős báróra. Alakja 

meghatározó volt egy korszakon túlmutatóan is, hiszen politikusként az 

európai mércét képviselte, kultúra szervezőjeként 1849 után 

intézményeket hívott újra életre. Élettörténete fonotosabb és 

terjedelmesebb szerepet kap benne, mint a közismert műveinek 

elemzése).  



Klasszikus költőink renszánsz nagysága, Balassi Bálint zaklatott élete és 

életteli költészete Kőszeghy Péter 2009-es megjelentetésű munkájában 

éled meg. A kiadó a honlapján (www.kalligram.sk) próbaolvasásra 

nyilvánosságra bocsátott szövegrészlet elevensége remek tanulmány 

ígéretével csábítja továbbolvasásra az olvasót.  

 

A regényírók ismertetése Szajbéli Mihály: Jókai Mór-jával folytatódott 

2010-ben. Ezzel a monográfiával foglalkozott legtöbbet a szakmai 

közvélemény és a műkritika. A nagy regényíró életműve önmagában 

olyan gazdagságú, hogy akár több hasonló méretű monográfiára is 

elegendő adattal kínálkozik elemzésre. A már eltelt száz évben is is 

gazdag, szerteágazó elemzés-irodalom gyűlt össze Jókai kapcsán. Gere 

Zsolt jól látta viszont meg, hogy ez az új monográfia teljesen 

megváltoztathatja a Jókai-rajongók beállítódását: különösen, ha tudják, 

hogy „a  legelemibb elbeszélői forma, a mese logikája nem a Jókai-

regények hátterébe száműzendő mellékes balansz, hanem az olvasót a 

televíziós szappanoperák logikájához hasonlóan egyetlen alkalomra 

lekötő és hétről hétre is visszacsábító szükségszerűség.”  

A klasszikus magyar alkotókat népszerűsítő sorozat legutóbb megjelent  

darabja Kölcsey Ferenc életművét mutatja be.  Szabó G. Zoltán: Kölcsey 

Ferenc (2011) c. hiánypótló kötete több mint életrajz, a politikai 

pályafutás bemutatása, a társadalmi háttér rajza és a Kölcsey-művek 

megértését elősegítő művelődéstörténeti tudnivalók együttese az a 

háttér, amelyben a Himnusz alkotója az őt megillető irodalomtörténeti 

helyre kerül. A művek ismertetése meglepően sok lényegi új 

információval gazdagít.  

A bővülő sorozat és számos kiadó különböző szempontokat követő 

irodalomtörténeti sorozatával versengve állja meg a helyét. Részben 

azoktól, részben az időben korábbi monográfiáktól is eltér, mind 

terjedelmében, mind kivitelezésében, olyannyira, hogy hosszabb 

élettartamra számíthat. Érdekessége az is, hogy egyik-másik darbjáról 

több kritika is megjelenik, de akad olyan is, amelyről a kiadó – méltatás 

híján - nem tud ismertetőt nyilvántartani.  

http://www.kalligram.sk/


  

Külseje negyvonalú, elegáns. Az ízléses és portréval díszített címoldalak 

egy árnyalatnyi klasszicitást is lopnak az egyébként modern 

formatervezésű könyvbe. Papírját jóleső érzés forgatni, kemény kötése 

tartást ad, mikor kézbe fogjuk. Ha közhely, akkor is vállaható: 

sorozatként mutatós, tartalmában igényes, megőrzendő érték.   

 

        Lengyel Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 


