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El6hang

E k<inyv kinyit6sakor egy rneghatdrczhatatlan m6retii,
vend6gekkel zsffolt, mdgis n6ma ,,irodalmi k6v6h6zba,,
olvas6.

De rigy is mondhatom, hogy a huszadik sz6zad,,6l6 irodalom-
tcirt6net6t" tartja a kez6ben.

A kdv9hSzakat az <itvenes 6vekben sorra bezirtik, ablakaikat
m6sszel ikszeltdk 5t, mSrv 6ny asztalaikat sirk6nek haszn6lt6k

fel, majd hivatalt nyitottak a r6gi helyis6gekben, IKV-t, sport-
boltot, halkeresked6st, hogy a szerencs6sek k6s6bb dtalakulja-
nak vend6glSt6ipari tizemegys6ggl, osztillyon feliili 6s aluli 6t-
teremm6, eszpressz6v6, vil6gvdrosi mos6konyh6vd, gyorsbiif6v6,
talpon-falatoz6v[. H:dny kdvlhdz miikddik jelenleg Magyar-
orszdgon? TalSn a Hung6ria... Tal6n a p6csi N6dor... De vala-
hol az6ta is l6tezik egy szellemi kdvlhilz,csupdn a kdpzelet utc6-
jiban, itt 6jjel-nappal forog az ajt6, mert a kulcsot jelk6pesen
bedobtfk a Dunfiba, ir6k iilnek a torzsasztalokn6l, kiild;bdz6
vilSgnlzethez, irdnyzathoz, rendhez tarIoz6k, a feket6hez kap-
nak k6t pohSr vizet is, s a Fdrir mindig rendelkez6siikre 6ll.

42,,616 irodalomtdrt6netet", amelyet k<inyviink tartalmaz,
nem egyetlen szerzd irta, hanem tijbb tucat magyar ir6, az a
bizonyos kdpletes k6v6h5zi asztaltilrsasdg, s els6sorban nem
a miivekr6l frtdk, hanem a miivek rndgotti arcokr6l, folyama-
tokr6l, esemdnyekr6l.

A mi t6gas fantom-kdvdhizunkban kortdrs ir6ink besz6lnek
cinrnagukr6l 6s egym6sr6l, rnondj6k el szem6lyes emldkeiket
k<iztiink 616 s elhunyt pdlyat6rsakr6l, irodalmunk f6- 6s mell6k-
aTakjair6l, s sz6molnak be bardti kapcsolatokr5l, szcivetsdgek-
16l, vit6kr6l, szellemi k6z- 6s magiiniigyek16l * atdrsas egytiitl6t

t6gas,

l6p az



mindent felold6 dertij6ben voitak6pp a szSzad irodalmi 6let6nek

k<irvonalait v 6zolv a fel.

A szemdlyes irodalomtcirt6netben, amelyet az olvas6 kdzben

tatt, azir6k egyv6gt6ben adjdk el6 mond6kiljakat, nem vdgnak

egym6s szav ili,a, jobb6ra az elev en besz6d kdzvetlens6g6vel, de

oliitetigdnyeinek megfelelden sz6lalnak meg - s azir6portrdt6l

a t6rcanovellln 5t az anekdot6ig terjedS r6szveteliikkel irodal-

mank il6 hdtterit teremtik meg.

Amipapirk6v6h6zunkba|6p6olvas6szintetestk6zelb6lis.
merheti meg a magyar ir6kat' A jelenldv6ket is, akik e lapokon

megsz6lalnak. Meg azokat is, akikr6l sz6lnak'

A sokszerzSjii irodalorntcirtdnet olvas6i termeszetesen meg-

ismerhetik a ktrt is, a szSzadfordul6t6l napjainkig, az elmiilt

h6t-nyolc lvtizedet, amelyben a magyar irodalom 61t, 6lni k6ny-

szeriilt 6s tovSbbra is 6lni igyekszik.

Valamit magamr6l s az ellzm1nyekr6l'
,1982 legelejEn f<ilkertek a Raketa Reg6nyirjs6g szerkesztSi,

hogy minien izSmukba irjak egy-egy emllkiddzl,deriis ,,irodal-

mi t<jrt6netet". Nem mondtam ellent a folk6r6snek' De mihelyt

a szerkesztds6gb6l kildptem a Viirtismarty t6rre, eszembe jutott:

a Rak6ta hetiiap, 6venk6nt citvenk6tszer jelenik meg' mi lesz

ebb51? Hol van akSr egy sztik 6vre el6g kiadhat6 t<irt6netem?

Meg h5t a kdnyelmem iskozreliltszott. Nem vagyok 6n alkalmas

a fo-bamatos iiodalmi clokkmunk6ra"' Csakhogy mindig a lus-

tas6gomb6l szoktam a legjobb d'tleteket meriteni"' Mi6rt ne

val6sithatn6m meg a feladatot ttibbedmagammal? H6rom"'

tizenot... otven szenTvel? Ak6r a f6l vagy eglsz magyar iroda-

lommal... Legyen a sorozat affdle folytatSsos antol6gia!"'

Nyomban fdl is hivtam Kardos Gycirgy6t, a Rak6ta f6s7er'

kiszt6j6t,ds Zs6mboki Zoltdnt, a f1szetkeszt1-helyettest' M!nd-

ketten megtiriiltek az dtletnek. Es Zs6mboki bar6tommal, szinte

.gyrr.rr",-*indj6rt kitalSltuk a rovat cim6t is: Irodalmi K5v6-

#r. Nyitsut mega Rak6ta Iroclalmi Klvlhdzatt' S legyek 6n a

F6itr, L szmokingos rovatszerkeszt6, akinek kfv6stSlcdt tattS

sziluettje kis6ri a sziiveget. .. Bevallom, igy sem j6soltam hosszri
jdv6t a v5llalkoz6snak. Hogyan tudok hetenk6nt mfs-m6s szer-
z6t6lk6z6lhet6 ,,irodalmi tort6neteket" szerezni? De akkor m5r
a saj6t lustas6gi tippem foglya voltam. Telefonok, t6mameg-
besz6l6s, hat6rid6, kdziratjavitils, siirget6sek. S alig vettem 6szre :

az Irodalmi Kdv5hizzal egyiitt majd <it 6vvel dregebb lettern.
E sziik cit esztendd alatt, ha j6l szdmolok, 186 magyar ir6

149 k5ziratajelent meg a rovatban. Kossuth-dijas 616 klassziku-
sok, a der6khad tagjai, fiatalok. Van egydltal6n ennyi szdmot-
tev6 magyar ir5? Ma sem akarom elhinni.

Kdtetiink a gazdag Rak6ta-anyag vdlogatSsa. A kcizlemdnye-
ket nem a megjelends, hanem az irodalomtdrtdneti esem6nyek
id6rendje szerint raktuk sorba, ndmi sziiks6gszerij cisszevon6s-
sal-kileng6ssel: csak a magyat irodalomra vonatkoz6 ir6sokat
hasznSlva fel. Ez csupSn egyharmada a k<iz<ilt sajt6mennyis6g-
nek. Terjedelmi okb6l, sajn6lattal mell6ztiik a tirsmiivdszetek-
t6l sz6l6 eml6kez6seket, kiilfcildi ritinapl6kat, szffk 6rtelemben
magdntigyi vagy nem mtifajszefii szemelvdnyeket.

De rem6lem) ezt a ,,kdv6hizi irodalomtdrtdnetet" haszonnal
forgatjik majd a kutat6k, szakmabeliek, miiv6szetbaritok, 6r-
dekl6d6 6s 6rt6 olvas6k.

A kcinyvet, n6mi biiszkes6ggel, dletem egyik legfontosabb mii-
v6nek v6lem.

Noha, e bevezet6n kivill, egyetlen sorral sem szerepelek benne.

Galsai Ponprdc



.lapdn, Bucsinszky, Luxor, New york... _ aki
valaha megfordult valamelyikben, nosztal-
gi6val eml6kezik e legendds kdv6h6zak ut!_
nozhatatlan hangulat6ra. De vajon nem
rnenthet6-e 5t valami abb6l a saj6tos atmosz_
l6r6p6l, amely szdzadunk els6 fel6nek irodal_
rni-szellemi-miiv6szeti 6letdben oly jelentds

szerepet kapott? Trjrzsasztal 6s kapuciner,
niidkeretbe fogott napilapok 6s eziistcisen
csillan6 ti.ikrcik, halk zsong6s 6s k6kesen go-
rnolyg6 cigarettafiist 6s persze hajnalig tart6
bespdlget6sek, vit6k, eszmecser6k, cscjndes

cgyet6rt6sek 6s perg6 sz6csat6k... ha mindez
nr6r a mriltd is, az eml6kezet vetitlviszniln
tiin rijra megjelenithetd.

A Rak6ta Reg6ny0js6g jelk6pes F'6ura,
Galsai Pongrdc h6tr6l h6tre mdrviinyasztald_
ho2 invitdlt egy-egy r6gi k6v6h6zi rcirzsven-
ddget, 6ppen az6rt, hogy ha miir a val6di
kivdh|zak hi6nyoznak a f6v6ros 6ler6b6l.
legalibb kdpzeletbeli aszralr6rsasdgot gyiijr-
scin dssze joizti beszdlget6sre. Kortdrs ir6k
szdlaltak meg, maguk161 6s eltdvozott p6lya_
t6rsaikr6l vallortak. A kcitet e gazdag anyag-
b6l nyirjt izelitlt, ism6t alkalmat adva a F6rir_
nak, hogy szellemi csemeg6vel cirvendeztesse

meg vend6geit, az olvas6kat.


