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A kortárs magyar irodalom kislexikona 
 

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetnek a 

kortárs irodalomtörténeti kézikönyv elkészítéséért felelős 

kutatócsoportja 
 

 

 

I. A projekt rövid összefoglalása 

 

 
Az MMA MMKI – külföldi és hazai példákra is támaszkodva – kétkötetes irodalmi kislexikon 

megírását, szerkesztését és kiadását tervezi. A könyv munkacíme: Magyar irodalmi művek és 

események 1956–2016. 

 

A kislexikon megközelítése műközpontú és horizontális; átfogó kép kirajzolására törekszik. 

Teljes mértékben illeszkedik a Magyar Művészeti Akadémia törekvéseibe, összegzi az utóbbi 

időszak elméleti tapasztalatait. A legtöbb, eddig elkészült irodalomtörténeti könyv ugyanis – 

az elmúlt évtizedekben – súlyos hiányosságokat mutatott; néhány szerző ízlését tükrözte, 

nélkülözte a koncepciót, vagy nem volt több hosszú tanulmányok soránál, melyek nem is a 

művészi teljesítményre, hanem a tanulmányíró teoretikus vonzalmaira koncentráltak. A rövid, 

orientáló és informatív szövegek ezzel szemben elősegítik a horizont kiszélesítését, a mai 

befogadói elvárásokat tartják szem előtt. 

  

Az egyik kötet – évről évre, időrendben haladva – az elmúlt hatvan év (1956–2016) 

legfontosabb primer magyar irodalmi műveiről, valamint eseményeiről tesz közzé szócikkeket. 

A másik kötet a szekunder irodalmi műveket mutatja be, valamint a művek tárgyalása során 

kikristályosodott fogalmak magyarázatát adja. 

  

A kislexikon megszületése nemcsak az irodalmi élet szempontjából rendkívül fontos, hanem a 

művelődéstörténet egésze felől nézve is. Egyszerre nyújt eligazodást a szakma, az oktatás és 

a tágabb értelemben vett olvasóközönség számára. Hiánypótló munka, mert éppen ennek az 

időszaknak az irodalmi művei épültek be legkevésbé és a leginkább esetleges módon a 

kulturális emlékezetbe. Hatása, hasznosulása minden bizonnyal széleskörű és alapvető lesz; 

irodalomtörténeti feldolgozásokhoz, disszertációkhoz, egyetemi dolgozatokhoz, a művelt 

közönség, valamint a tanárok tájékozódásához is megkerülhetetlenné válik a könyv mindkét 

kötete. 

 

A könyvet – előreláthatóan – öt év alatt – Falusi Márton és Pécsi Györgyi főszerkesztésével – 

egy tizenkét fős szerkesztőbizottság és az adott szócikkek megírásával megbízott további húsz-
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harminc szakértő készíti el. A szerkesztőbizottság tagjai havi rendszerességgel, a külső 

munkatársak alkalmanként, a szócikkek elkészítéséért részesülnek tiszteletdíjban. 

 

 

 
 

II. A projekt alapkoncepciója 

 

 
 

Szükségessé vált egy áttekintő, mű- és eseményközpontú gyűjteményes kötet közzététele, 

amely az elmúlt hatvan év irodalmi jelenségeiről ideológiamentesen ad számot. 

 

 

 

A vállalkozás indokolása: 

 

 

1. A „klasszikus” irodalomtörténetek narratológiai és ideológiakritikai okokból nem 

„írhatóak újra”. Episztemológiai szempontból nem állapítható meg paradigmatikus 

szakmai egyetértés az irodalomtörténet-írásról; akár elfogadjuk, hogy tételezhető 

„nemzeti tudományként” a 21. században is, akár – mítoszkritikai éllel – versengő 

identitás-programok gyűjtőfogalmaként tekintünk rá. Az elmúlt évtizedek irodalom-

historiográfiai kísérletei – mégoly kiegyensúlyozott koncepcióval láttak munkához – 

saját premisszáikat sem érvényesítették. Mindegyik teleologikus és uniformizáló 

stratégiát követett, ezáltal kényszerűen beszűkítette az irodalmi tudatot; az eredetileg 

valóságos irányzatok (marxista, népies, újholdas stb.), csoportok ismérveit 

mesterségesen vetítette rá a sokszínűen különböző irodalmi stílusokra, s ekként 

értékelte a magyar irodalom fejlődéstörténetét. Ezen kívül alkotó- és területelvű 

koncepciót érvényesített; a leginkább „progresszívnek” nyilvánított szerző felől 

szemlélte az ő „útját egyengetőket”, valamint a 20. századi történelem terhes 

örökségét sem revideálta, amennyiben a határon túli írókat – s ha egyáltalán szólt 

róluk, az emigráció irodalmát – külön tárgyalta, az egységes magyar irodalomba nem 

szervesítette. Célkitűzésünk azonban nem kíván hamis illúziókat táplálni, amennyiben 

a káros ideológiáktól tartózkodik ugyan, de nem tesz úgy, mintha az értékelést végzők 

személyes attitűdje teljességgel kiiktatható lenne. A történetírás régi apóriája abban 

áll, hogy a historizmus – amely a korszakoknak autochton érvényességet, 

sajátlagosságot tulajdonít – nem képes összekapcsolni a múltat a jelennel (minden 

irodalmi művet a saját korának történelmi kontextusában, ízlésvilágában kell 

megítélnünk), a teleologikus-eszkatologikus szemléletmód pedig a korszakokat az őket 

követők felé való haladásban ragadja meg, így viszont analeptikusan bizonyos 

fejlődést, tökéletesedést igazol (minden irodalmi mű a későbbiek előkészítője). Ez az 

adott korszak lexikonszerű feldolgozása révén megkerülhető, ám meg nem haladható. 

A tudományos megismerés axiológiai problémáiról folytatott évszázados vitákról 



3 
 

mérleget vonva sem a kritikai racionalizmus, sem a „módszerellenesség”, sem a 

kultúratudományi beállítódás érveit nem fogadjuk el maradéktalanul. A 

szépliteratúrának speciális ontológiai státuszt tulajdonítunk, amely nem merül ki egy 

bizonyos, a művek igazságértékét kisajátító funkcióban (például nem csupán 

szórakoztat, kiművel, reprezentál stb.).   

 

2. A fentiek miatt egy, a – faktualizáló és fikcionalizáló – narratív kényszert valamelyest 

leküzdő, és az eszmetörténeti „fabulák” fogságából kibontakozó irodalomtörténeti 

munkát képzelünk el. Nem kívánunk abszolutizálni egyetlen tudományos iskolát sem, 

csillapítani igyekszünk a (magyar) irodalomtudomány szélsőséges kilengéseit, okulva a 

teoretikus hullámzásoknak kiszolgáltatott irodalomértés fogyatékosságaiból. Az 

irodalomtörténet-írás klasszikus tradícióját (Toldy Ferenc, Beöthy Zsolt, Horváth János) 

a nyelv autonómiáját és a szöveg immanenciáját hirdető strukturalizmus, később a 

nyelv instabilitását és a szöveg nyitottságát valló posztstrukturalista irányzatok 

magyarországi recepciója a kánonképzés drasztikus aránytévesztéseivel re-, illetőleg 

dekonstruálta. A mindenkor „korszerű” tudományosság a – társadalomtudományi 

szféráktól leválasztott – irodalmi gnoszeológia felségterületén „zavarba ejtő” filozófiai 

állásfoglalásokat implikált, így az irodalomelmélet kanonizációs gyakorlata egyre több 

filozófiai disputába bocsátkozott, s egyre kevesebbet törődött voltaképpeni tárgyával, 

az irodalmi műalkotással.  

  

3. Ez a munka horizontálisan és műközpontúan közelíti meg a kortárs magyar irodalmat, 

a tulajdonképpeni „Zeitgeschichte” produktumait; megképződik általa az összetett, 

sokszínű – határok feletti – kulturális tér horizontja, ahonnan ráláthatunk a 

kölcsönhatásokra (a sztároktól a tűrteken át az elfeledettekig mindenkire). E 

műközpontúság, a kánon és az értelmező fogalmak felülvizsgálata ugyanakkor nem 

vezethet tudományosan alulreflektált, pozitivista kutatómunkához. Wolfgang Iser 

monográfiáját ismerve – ahogy ő fogalmaz: „a tekintély a kánon, a kánon olvasata és a 

közösség életére való fordítás nyelvét meghatározó regiszter között osztódik fel”1 – 

nem hagyatkozhatunk a kanonizált szövegek és események puszta exegézisére, a 

tekintély elvére alapított értelmezői hagyományra. Recepcióesztétikai irányultsággal a 

kulturális gyakorlatból fogunk kiindulni. Az esztétikai viszony három klasszikus 

komponenséből sem a befogadó, sem az alkotó jelentőségét nem becsüljük alá; 

jóllehet nem törekszünk a pályaképek megrajzolására, csak azokban az esetekben, ha 

a szerzői életút adott fordulata a műhöz szorosan hozzátapad. Elképzelhetőnek tartjuk 

tehát, hogy a művekről keletkezett olvasatok ismertetésén túl a szócikkek új 

értelmezéseket is keressenek. A tudományos fogalmak megértőképességét, 

rugalmasságát – meghatározásuk, használatuk során – próbára tesszük.  

 

                                                           
1 Wolfgang Iser: Az értelmezés világa. Gondolat Kiadó – ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 
Budapest, 2004. 34.  
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4. A válogatás hármas kódja: a művek, az események és a fogalmak. Az első ütemben a 

művek és az események (kronologikus sorrendben két kötetbe foglalt) szócikkei 

készülnek el. A második ütemben a fogalomtár. A mű- és eseményszócikkek belső 

arányainak kialakítása, fenntartása komoly dilemma. Egyfelől a művek az 

eseményeknél jóval nagyobb szócikkszámban jelennek meg, ami nem tolódhat el az 

események javára, különben a műközpontúság koncepciója megbukik. Másfelől az 

időszak (1956–2016) első fele már egy megállapodottabb, az oktatásban is rögzült 

irodalomtörténeti periódus, ám az utóbbi húsz-harminc esztendő történelmi 

perspektívába semmiképpen sem helyezhető, arra nincs még kellő „rálátásunk”, azt az 

irodalomkritika temporalitása jellemzi. Fennáll a veszélye tehát annak, hogy az utóbbi, 

a kortárs horizonthoz közel eső időintervallum méltatlanul leértékelődik a hatvanas–

hetvenes–nyolcvanas évekhez képest. Ha ez a veszély nem is küzdhető le, hiszen 

napjaink művészete nem vethető alá „az idő próbájának”, akkor is törekednünk kell 

arra, hogy „ami régebbi, ne legyen okvetlenül értékesebb”. Érdemes azonban az utóbbi 

húsz-harminc évből is olyan szerzők köteteit kiemelnünk, akiknek szemléletmódja, 

hangvétele stb. „kiforrott”, és szócikkbe emelt könyvük már „életművükben”, 

„pályaképükben” is elhelyezhető.  

 

5. Mű: a maga korában jelentős volt, ma is az, vagy akár az volt, de a mai diskurzusban – 

talán méltatlanul – nem az (pl.: Sarkadi Imre prózája, Feje Endre Rozsdatemetője, 

Kertész Ákos Makra című regénye, Galgóczi Erzsébet Vidravasa, Bálint Tibor korabeli 

kultuszkönyve, a Zokogó majom). Akadnak olyan művek, amelyek a maguk korában 

maradtak méltatlanul észrevétlenek, később mégis jelentősnek bizonyultak (Kertész 

Imre Sorstalansága, Bodor Ádám novellái, A Zangezur hegység), vagy helyi 

jelentőségük érdemel említést (a felvidéki Egyszemű éjszaka című antológia), netán 

relatív elismertségük mellett sem kapják meg az őket illető kiemelt figyelmet (pl. Sinka 

István életművének csúcsteljesítményei). Fontos megjegyeznünk, hogy a recepció 

horizontja a mai kutató szemhatáráig ível: hozzátartozik mindaz, ami a mű 

megszületésétől, nyilvánosságra hozatalától kezdődően máig rárakódott. Különösen 

felértékelődik ez az észrevétel, ha az irodalomtudomány mai állása szerint bizton 

kimutathatók olyan, mai szemmel irreleváns körülmények, amelyek egyes művek 

befogadását hátráltatták, ellehetetlenítették, vagy túlzottan sulykolták. Módszertani 

megfontolásból az irodalmi mű e lexikon esetében a könyv. Előfordulhat, hogy 

bizonyos mű (pl. vers, novella) vagy műrészlet (könyvfejezet) folyóirat-publikációja 

nagy visszhangot keltett, netán jelentősebbnek bizonyult, mint könyvbéli megjelenése. 

(Alapvető változásként rögzíthető, hogy a folyóiratközlés az írók számára is rangosabb 

elismerést tükrözött a rendszerváltás előtt, mint azután, amikortól már egyértelműen 

a könyvek – részben a gyorsabb, egyszerűbb és tömegesebb kiadási folyamatok miatt 

– számítottak az elsőszámú médiumnak.) Színpadi művek (drámák) színházi 

bemutatójának fogadtatása és időpontja mindenkor élesen elválik könyvbe 

szerkesztésüktől s a recenzióktól. Továbbá az irodalmi mű integritását a többszöri 
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átdolgozás, átszerkesztés is kikezdi. Gyűjteményes kötetek, antológiák, különösen az 

„összegyűjtött” vagy „válogatott” művek, életműkiadások nehezíthetik a kutatók 

feladatát, a kiválasztást. A folyóiratközlések részben eseményként is értékelhetők, 

részben a kötet tárgyalásakor is megemlíthetők, de nem számítanak a műszócikk 

alapegységének. A színházi előadást a színművészeti (színháztörténeti) érdeklődés 

körébe utaljuk. Az átdolgozásokkal, átszerkesztésekkel a szócikkek foglalkozhatnak. A 

gyűjteményes kötetek külön szócikkbe (akár eseményszócikkbe) emeléséről 

kazuisztikusan kell dönteni; hiszen eltérő megítélés alá eshet például az olyan 

„összegyűjtött versei” kötet, amely mechanikusan kompilálja a szerző minden kötetét, 

valamint az a „válogatott és új versei” kötet, amely tartalmában és szerkesztési 

elveiben is egyedi, merőben új színnel gazdagítja az oeuvre-t. Alapvető kérdés, hogy a 

szekunder irodalmi művek (monográfiák, tanulmánykötetek stb.) vizsgálódásunk 

tárgyát képezik-e, különös tekintettel az „átmeneti” műfajú könyvekre (esszékötetek, 

kritikakötetek, irodalmi publicisztikák, vegyes műfajiságú kötetek stb.). Kiindulásul 

rögzítjük, hogy a jelentős irodalomtörténészek munkássága a fogalomtárban kap 

helyet, ugyanakkor bizonyos könyveik a primer művek között is szerepelhetnek, mint 

ahogyan az esszék világa vitathatatlanul odatartozik. Ám ezekről is esetenként, a 

lexikon belső arányait megtartva lehet döntenünk. Ilyen, eseti mérlegelést kíván a 

gyermek- és ifjúsági irodalom könyveinek kérdése: a fajsúlyos művek par excellence 

jelentős szépirodalmi alkotások, ám beemelésük nem boríthatja fel a lexikontól 

elvárható belső egyensúlyt.     

 

6. Esemény: az irodalmi diskurzust döntően befolyásoló intézményes és egyszeri 

találkozók, rendezvények. Ilyenek lehetnek a szellemi élet belső vitái és a hatalommal 

való konfrontációi egyaránt (lillafüredi írótalálkozók, a ’86-os írószövetségi közgyűlés, 

a lakiteleki írótalálkozó, a Debreceni Irodalmi Napok stb., lapok indulása-betiltása, úgy 

mint Mozgó Világ, Symposion, Magyar Műhely, Tiszatáj, Székelyföld, Látó stb.). 

„Eseményszámba mehet” továbbá a közbeszédet nagy mértékben befolyásoló 

folyóirat-megjelenés, egy-egy nem kimondottan szépirodalmi mű publikációja, de 

óvakodnunk kell attól, hogy az esemény, ha valamely könyvhöz kapcsolódik, burkoltan 

átvegye a műszócikk funkcióját. Idetartozik az a speciális eset, ha egy könyv a határon 

túl (az emigrációban) hamarabb váltott ki hatást, mint hogy Magyarországon 

napvilágra került volna. Bizonyos könyvek késletett megjelenése (pl. Égető Eszter) nem 

érinti azt az elvet, hogy a nyilvánosságra hozott műveket tekintjük a kutatás tárgyának. 

 

7. Fogalom: mindazok az absztrakciók, amelyek a művek és az események megismerését, 

rendszerezését lehetővé teszik, és nem feltétlenül általános irodalomelméleti 

terminus technicusok (úgy mint a kortárs irodalomelmélet speciális fogalmai – pl. a lírai 

alany destabilizálása, areferencialitás, heterogeneitás, disszemináció –, a kortárs 

irodalomtörténet speciális fogalmai – pl. tárgyias költészet, élménylíra, népi irodalom, 

szerepszétírás –, vagy akár bizonyos, az adott időszakban felbukkanó műfajelméleti 

kifejezések). Itt említendő meg a lexikonszócikkek elvárt nyelvezete. Mivel a lexikon 
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ismeretterjesztő célt is szolgál, kerülendő, hogy a szócikkek szaktanulmányok rövid 

kivonataiként álljanak elő. E téren is egyensúlyra kell törekednünk: az elemző regiszter 

szükségképpen dolgozik fogalmakkal, ám nem foglalkozhat művészetfilozófiai 

mélységű és dimenziójú problémákkal. Célunk, hogy a hipotetikus műveltségű, nem 

feltétlenül szakmailag jártas érdeklődő megértse nyelvét. Emiatt a „lehető 

legátlátszóbb”, semleges, szabatos, tömör nyelvalakításra törekszünk a műszócikkek 

tárgyalásakor. Az irodalomtörténészek szakkönyveit is regisztráló fogalomtár azonban 

a szakmai csoportnyelvet analizálja és kritizálja.  

 

8. Társadalmi hasznosság: a kulturális emlékezetbe nem épült be ez a korszak; ami 

beépült, az is manipulatív, kontingens, s az oktatásból teljességgel hiányzik. Az elmúlt 

hatvan év irodalmi teljesítményeit mind a szakmában, mind a művelt közvéleményben 

viszonylagos tudatlanság övezi; frusztrációkkal és elhallgatásokkal teli időszak ez. A 

jövőbeni kézikönyv e téren áttörést hozna, eligazodást nyújtana a szakmainál 

szélesebb olvasóközönségnek, egyszersmind a – felső- és középfokú – oktatásban is 

hasznosulna. A legtöbb, eddig elkészült irodalomtörténeti könyv hosszú tanulmányok 

sora, melyek nem is a művészi teljesítményre, hanem a tanulmányíró teoretikus 

vonzalmaira koncentrálnak. A rövid, orientáló és informatív szövegek a mai, az 

információs (telematikus) társadalomban kialakult befogadói elvárásokat tartják szem 

előtt. A lexikon ugyan „divatjamúlt” az internet térnyerését követően, a 

keresőmotorok és a világháló azonban ellenőrizetlen „tudást” terjesztenek, ami 

legalább annyira rombolja, mint amennyire bátorítja a kritikai attitűdöt. Ennél is 

nagyobb gond, hogy az internet nem strukturálja a „tudást”, nem tanít meg keresni. 

Kétféle publikációt tervezünk: egy nyitott hozzáférésű honlapot és egy (háromkötetes) 

nyomtatott kézikönyvet. Az elkészült szócikkek a munka egy bizonyos fázisától 

(folyamatosan) feltölthetők lesznek a nyitott hozzáférésű, frissülő weboldalra. A 

szócikkek végső formájukat a kétkötetes (szépirodalmi) műszócikkgyűjteményben és 

az egykötetes fogalomtárban (irodalomtörténeti műszócikkgyűjteményben) nyerik el. 

 

9. A lexikonszerkezet ily módon nagyobb olvasói kört szólíthat meg – az iskolásoktól a 

szakmáig. Nem a kanonizációt célozza meg, csupán segít a tájékozódásban; 

megmutatja, hogy a kortárs irodalom mennyire sokszínű, gazdag, plurális és nyitott. A 

széles közönséghez szólás, a kortárs irodalom „népszerűsítése” nem engedi meg, hogy 

a szócikkeket hatalmas bibliográfiai apparátussal terheljük. Válogatott bibiliográfia 

viszont az internetes felület szócikkeihez kapcsolódhat (ehhez bibliográfus szakértő 

közreműködése szükséges). Az idézések módjáról a mintaszócikkek eligazítanak. A 

lexikon szócikkei között pedig hiperlinkek teremtenek kapcsolatot. 

 

10. Utóhasznosítás: irodalomtörténeti feldolgozásokhoz, disszertációkhoz, egyetemi 

dolgozatokhoz stb. megkerülhetetlen lesz a könyv(sorozat) három kötete. (Az MMA 

Kiadó erre alapozva „nemzeti” könyvsorozatot adhat ki később a szerkesztőbizottság 

válogatásában.) Ám mintául szolgálhat további művészeti lexikonok összeállításához 
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(zene, film, színház, építészet stb.) is. Várhatóan komoly szakmai visszhangot kelt: 

erőteljes vitákat gerjeszt, de mindezt elimináló olvasói sikerre számíthatunk. 

 

 

A vállalkozás elméleti alapjai 

 

 

1. Mint azt a kutatóintézeti részkoncepció kifejtette (Az MMA MMKI irodalmi 

alapkutatási koncepciója), a kortárs magyar irodalom recepciója szempontjából fontos 

lenne egy átfogó, kiegyensúlyozott tudományos szemléletet érvényesítő 

irodalomtörténeti munka megszületése. Nota bene ez a munka idomulhatna egy teljes 

művelődéstörténeti lexikon (enciklopédia) egészéhez is, bár annak a személyi feltételei 

egyelőre hiányoznak. A kortárs magyar irodalom-historiográfia két alapvető 

problémáját már több ízben azonosítottuk.  

 

A. Az irodalomtörténet narratívája – hiába tételez, contradictio in adiecto, afféle 

posztmodern episztémét – nem képes kiküszöbölni a teleologikusságot.  

 

B. Ebből következik a másik alapvető probléma. Erőfeszítései, amelyek a teleologikus 

axiómák elfedését szolgálják, és ezáltal – kimondatlanul – leszűkítik az irodalom 

fogalmát, azon az áron vihetők sikerre, ha az irodalmi művet állítják a szemlélet, s nem 

a szemléletet az irodalmi mű szolgálatába.  

 

2. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a legutóbbi, egyértelműen szakmai kudarcot 

vallott irodalomtörténeti vállalkozás tapasztalatait levonva az irodalom történetét a 

kulturális emlékezet, valamint az esztétikai viszony individuális és kollektív dimenzióját 

szinoptikusan látó hagyományfelfogás talaján érdemes megközelíteni. A kutatások 

feladata, hogy egyfelől a teóriákat (voltaképpen szerzőket és könyveket) a maguk 

valójában, torz magyarországi recepciójuktól megtisztítva mutassák fel, másfelől a 

kortárs életműveket, csírázó, invenciózus törekvéseket elszakítsák a hozzájuk tapadt 

elméletektől, ha teljesebb megértésük úgy kívánja; ezen kívül mindazokkal a klasszikus 

és kortárs alkotásokkal foglalkozniuk kell, amelyeket a mai irodalomértés 

indokolatlanul figyelmen kívül hagy.2  

 

3. Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy az emberi tudás rögzítésének módja immár 

radikálisan megváltozott. „Az archivális művelet nem csupán azon alapul, hogy 

megszólaltasson egy hatalmas adatbankot, és hangot kölcsönözzön az elfeledett, 

                                                           
2 Lásd erről bővebben: Falusi Márton: A kulturális emlékezet narratívája, valamint A kortárs magyar 
irodalomelmélet irodalom-historiográfiai problémái jog és irodalom, haza és haladás relációjában. In Uő.: Jog és 
irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben. Doktori értekezés. http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-
iskola/falusi-marton/falusi-marton-vedes-ertekezes.pdf Utolsó letöltés: 2018. 02. 16. 
25–28., illetőleg 57–76.  

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/falusi-marton/falusi-marton-vedes-ertekezes.pdf
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/falusi-marton/falusi-marton-vedes-ertekezes.pdf
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hallgatásba burkolódzó valóságnak, hanem hogy egy örökül kapott világ dolgait egy 

még megalkotandó világ anyagává változtassa át.”3 Elég, ha Jan és Aleida Assmann, 

Pierre Nora, Michel Foucault, Bruno Latour, Friedrich Kittler, Wolfgang Ernst és Jacques 

Derrida eredményeire utalunk e téren: az „archívum” mediális változásai feltörték a 

tradicionális örökségrezsimek tárolóeszközeit. A digitális, felhasználói kultúrát és a 

liberális pluralizmus alapértékét figyelembe véve aligha írható egyetlen „grand recit”; 

aligha beszélhetünk azonban „művészetről” (irodalomról) anélkül, hogy a művészet 

(irodalom) bizonyos tradícióit ne tekintenénk mértékadónak. 

 

4. Úgy véljük, hogy Wolfgang Ernst médiaarcheológiája leíró szempontból pontos képet 

ad. „Az állam és a nemzet történetírása már nem képviseli a kollektív emlékezetet. […] 

Ha eltekintünk a nemzettől, amely valaha az emlékezet egyes hordozói között totális 

kapcsolatot teremtve valójában heurisztikus elképzelést követett, csupán egy 

archi(vum)textuális hálózat marad – egy olyan múlt konfigurációi és memorizálási 

technikái, amely többé nem válik emfatikus történelemmé.”4 Ebből levezethető, hogy 

„a hagyományos európai kultúra, amely a tárolómédiumokat részesíti előnyben, a 

folyamatos átvitel médiakultúrájává alakul”5. Ugyanakkor az emlékezet 

rögzíthetetlensége, rendszertelensége – az úgynevezett „médiaarcheológia” – 

radikálisan szemben áll az esztétikai tapasztalat értékelő igényével. Ha az értelmezés 

demokratizálódása a jelentéstermelést korábban elképzelhetetlen mértékig fokozta is, 

s ily módon minden a kulturális örökség része lehet, de maga a kulturális örökség is 

egyre megfoghatatlanabb szellemi tartalmakat implikál, az esztétika (posztesztétika) 

kanonizálási gyakorlata nem szűnt meg. Végső soron tehát mégiscsak megmarad a 

„nemzet”, az „állam”, a „könyvtár” és a „múzeum” fogalma, legfeljebb módosul; 

felszámolni nem tudjuk őket, hacsak a műalkotásokról való intelligibilis diskurzus 

lehetőségét – de gustibus non est disputandum – nem utasítjuk el teljesen. A tervbe 

vett irodalomtörténeti munka ezért reagál a legfrissebb teóriákra, az életvilágban 

domináló kultúrtechnológiára és a mediális forradalomra, ám abba a 

végkövetkeztetésbe nem nyugszik bele, amelyet Wolfgang Ernst „digitális 

anarchiának”, „a mellékes körülmények, a differencia, a véletlen és a valószínűtlenség 

világának”6 ábrázol.   

 

5. A fent jelzett – korábbi tanulmányainkban kifejtett – tudományos probléma szem előtt 

tartásával egy olyan irodalomtörténeti kézikönyv elkészítésére teszünk javaslatot, 

amely a Kutatóintézet jelenlegi kapacitásait és a „tudomány állását” reálisan veszi 

számításba. Egy könyvre, amely ennélfogva az időhorizontot kellően behatárolja, nem 

kíván filozófiai kérdésekben állást foglalni, de messzemenően végiggondolja a mediális 

                                                           
3 Wolfgang Ernst: Archívumok morajlása. In Jacques Derrida / Wolfgang Ernst: Az archívum kínzó vágya / 
Archívumok morajlása. Kijárat Kiadó, Budapest, 2008. 109. 
4 uo. 108. 
5 uo. 110. 
6 uo. 170. 
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átállásból fakadó kihívásokat, és nem alkot üdvtörténetet. Ebben a könyvben az 1956 

és 2016 között keletkezett irodalmi műalkotásokat vizsgáljuk – hatvan év munkáit –, 

de úgy, hogy nem elbeszélést (történeteket) konstruálunk, hanem szócikkekben 

ragadjuk meg a releváns jelenségeket. Két kötetet tervezünk. Módszertanilag először 

a műlexikont készítjük el (első ütem), amely – időrendben haladva – az adott 

időintervallumban megjelent, számottevő műalkotásokat (könyveket vagy műveket) 

tárgyalja tömören. Az elemzések kiterjednek a mű és recepciójának bemutatására, a 

hagyománytörténésben való elhelyezésére. A számottevő művek összegyűjtése és a 

szócikkek megírása után láthatunk hozzá a fogalomlexikon (második ütem) 

elkészítéséhez, amely a művek és az irodalmi tudat különféle jelenségeinek, 

eseményeinek feltárását elvégezve kikristályosodott fogalmakat határozza meg, írja 

körül, valamint a korszak legjelentősebb irodalomtörténeti munkáit veszi számba. Egy 

szócikk terjedelme az első ütemben két-hatezer karakter, a második ütemben ennél 

hosszabb is lehet. A projektet a szerkesztőbizottság folyamatos ülései és 

szimpóziumok, műhelyviták (a főszerkesztők szervezésében) kísérik figyelemmel. 

Alapvetően három típusú munkafázist határozhatunk meg: a szócikkek kiválasztását, a 

szócikkek megíratását és a szócikkek lektorálását/szerkesztését. Az első fázisban a 

teljes szakmai konszenzusra törekszünk, ennek érdekében nyílt vitákat folytatunk, 

írásbeli munkaanyagokat készítünk és készíttetünk. A tudományos színvonalat a belső 

szimpóziumok és a kontrollszerkesztés rendszere biztosítják.   

 

 

III. Technikai részletek (Első ütem): 

 

 

A könyv főszerkesztői: Falusi Márton és Pécsi Györgyi. Összehívják a szerkesztőbizottság 

üléseit; koordinálják a szakmai munkát, valamint a szócikkek feltöltését a világhálóra; vita 

esetén döntenek a szócikkek kiválasztásáról; írásbeli munkaanyagokat készítenek és kérnek 

be; a szócikkek megírására és lektorálására kijelölik a megfelelő szakembert; szuperlektorálást 

végeznek, és tartalmilag összeállítják a könyvsorozatot.  

 

A könyv „belső” szerkesztőbizottságának tagja tartós megbízási szerződéssel dolgozik; a 

főszerkesztők meghívására részt vesz a havi szerkesztőbizottsági üléseken, valamint a 

szócikkek kiválasztásában; szócikkeket, a főszerkesztők kérésére írásbeli munkaanyagot készít; 

elfogadja, korrigálja, átdolgozásra visszaadja a számára kiszignált szócikkeket.  

 

A szócikkeket – programozott munkamegosztás szerint – a szerkesztőbizottság tagjai és 

„külső” szakemberek írják.  

 

Két fontos alapelv: (1) egy alkotó legfeljebb öt szócikkel szerepelhet; (2) a szócikkek 

összeállítása során alapvetően a recepcióesztétikai szemléletmódot követjük. 
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A „külső” szakembereket eseti jelleggel, a szerkesztőbizottsági tagok javaslatára, a 

főszerkesztők döntése alapján az MMA MMKI kéri fel meghatározott szócikkek elkészítésére.  

 

A szerkesztőbizottság tagjai:  

 

Elek Tibor  

Jánosi Zoltán  

Márkus Béla  

Nagy Gábor  

Papp Endre  

Smid Róbert 

Szörényi László  

Toldi Éva  

Tóth László  

Vasy Géza  

 

Ütemezés: 

 

Az első 200 szócikk elkészítése (első periódus) 

 

1. munkafázis: Falusi Márton és Pécsi Györgyi javaslatára a szerkesztőbizottság tagjainak 

felkérése. A kislexikon külföldi mintáinak, tapasztalatainak tanulmányozása. A 

szerkesztőbizottság összeül, kialakítja munkarendjét. 2018. február 14 – március 9.   

2. munkafázis: Szerződéskötés a főszerkesztőkkel és a szerkesztőbizottság tagjaival. A 

szócikkek összegyűjtése, szelektálása (1. forduló): a tárgyalandó művek és események 

kiválasztása. 2018. március 10 – július 31. 

3. munkafázis: A szócikkek (művek) kiosztása; szerződéskötés a „külső” szakemberekkel 

(kb. 20-30 fő). 2018. augusztus 1 – október 1. 

4. munkafázis: A beérkezett szócikkek szakmai és nyelvi lektorálása, koncepcionális 

vizsgálata (a szerkesztőbizottság végzi). A szócikkek – szükség szerinti – visszaadása 

átdolgozásra, illetőleg elfogadása kb. 2019. március 10-ig 

A kislexikon reálisan 2021 végére elkészülhet (összesen tehát kb. 800 szócikkel), úgy, hogy a 

2021. év második felében már a nyomdai előkészítés is megkezdődhet (ti. a szócikkeket 

gyakorlatilag folyamatosan szerkesztjük, így a szöveggondozással a könyvkiadáskor már csak 

a korrektúra szintjén kell foglalkozni). 

 

A fogalomlexikon a második ütemben, kb. egy év alatt elkészíthető (2022-ben). 

 

 

Készítették: 
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dr. Falusi Márton PhD tudományos munkatárs, József Attila-díjas költő, esszéista, szerkesztő 

 

Pécsi Györgyi, az MMA levelező tagja, József Attila-díjas kritikus, szerkesztő 

 

 

 

        Budapest, 2018. március 9. 

 


