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Anyegin keresztül-kasul bejárta Európát - ezer fürdőhely teázó orosz mágnásokkal
megrakva - , és semmi, de semmi, csak a meghasonlás mindenekben. Netán kéne neki
egy polgári foglalkozás, amellyel lecsapolhatná energiáit? Á, dehogy. Hiszen energiái
sincsenek. Eladósodott ugyan, de azért ez még bőven nem a siralomház küszöbe. Nincs
egy szál barátja (aki volt - a mesebelien naiv Lenszkij, aki költő, mi más - , azt ő végezte ki élcekkel, szeszélyből, ugratással, majd de facto párbajban is: nagy kérdés, miért
nem lőtt fölé vagy mellé?), a nőkben régen nem hisz.
(Térey János: Fekete rózsa. Az

Anyeginekről)

Amikor fél óra hallgatás után megkérdeztem az öreget, hogy miért csinálta, miért engedett be egy idegent, annyit mondott, azért, mert forradalom van. Hosszasan bámult
az arcomba és megkérdezte, hogy tudom-e, mi az a forradalom. Megráztam a fejem, azt
mondtam, nálunk is volt, csak kicsi voltam. Könnyebbet kérdezett: tudom-e, mi az a
diktatúra. Igen, apám mesélt róla, mondtam. Mesélt a félelemről. Arról, hogy a diktatúra legfontosabb eszköze a félelem. ,Azért engedtelek be, mert nem félek" - mondta
az öreg és megtömte a vízipipáját kapadohánnyal. Nyolc órát töltöttünk együtt. Olyan
dolgokról beszéltünk, mint család és gyerekek, miközben gépfegyverek sorozatlövései
visszhangoztak az utcán és benzines palackok lángjai világították be az éjszakát.
(Jászberényi

Sándor: A letartóztatás

szabadsága.)

Az ember mégiscsak a legostobább. Tibetről olvasok egy könyvet; a tibeti határ menti
egyik hegyi település leírásakor hirtelen nehéz lesz a szívem, olyan vigasztalanul elhagyatottnak látom ott azt a falut, olyan messze Bécstől. Mindebben azt a képzetet tartom
ostobának, hogy Tibet messze van Bécstől. De hát messze van-e tényleg?
(Franz Kafka levelei Milenához. Rácz Péter fordítása.)
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A műfaj válságának valószínűleg nincs vége, amennyiben az irodalomtörténet műfajától azt váijuk, amit a 20. század hetvenes éveiig elvártak: a nemzeti irodalom egységes
esztétikai kánonjának megingathatatlan képét. A kortárs irodalomelméletek többsége
azonban úgy képes megkerülni a felvetődő teoretikus problémákat, hogy céljai közt
nem szerepelteti a mindenre kiterjedő figyelmet, helyette egy lehetséges nézőpont felől
megnyitó lehetséges irodalomtörténet képe jelenik meg. Amely irodalomtörténet - tehetjük hozzá rögtön - más irodalomtörténetekkel párhuzamosan alkot olyan mozaikot,
amely az irodalomról, kánonról, esztétikumról, értékről stb. kialakított tudásnak valamiféle dialógusát közvetíti.
(Németh Zoltán: Az irodalomtörténet

mint

mozaik.)

