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Nem túl zás iro da lom tör té ne ti ku ri ó zum nak te kin te -
ni Bog dán Jó zsef fel fe de zé sét, hi szen a „nyu ga to sok -
ról” mo nog rá fi ák so ra je lent meg, és a ma gyar iro da -
lom tör té net iga zi szel le mi nye re sé ge, ha va la mi új ra,
is me ret len re buk kan va la ki. Egé szen vá rat la nul, hi -
szen ezek a kin csek csak is meg le pe tés sze rű fel buk -
ka ná suk kal csil lan hat nak fel ilyen tisz ta fény  nyel.

A „ta lált tárgy” ez út tal Kosz to lá nyi Ádám ha gya -
té ka, te hát a fiú a főszereplő, aki fi zi ka i lag is na gyon
ha son lí tott édes ap já ra, Kosz to lá nyi Dezsőre, és úgy
tű nik, ér té kes szel le mi tu laj don sá go kat és szo ká so -
kat is örö költ tőle: ami a csa lád ra egyéb ként is jel-
lemző volt, pl. a nap ló ve ze tés, és az, hogy meg-
őrizték egy más le ve le it, sa ját kéz ira ta i kat is. A fel fe -
de zett do ku men tu mok min den kép pen ár nyal ják és
ki egé szí tik az apa alak ját és mun kás sá gát. De a
mellékszereplők sem lé nyeg te le nek, hi szen pl. Bö zsi,
a daj ka alak ja szív be mar ko ló an buk kan elő a ha gya -
ték ból.

Bog dán Jó zsef jelentős szak mai ér de me az, hogy a
ma ga pa ra dig má ja sze rint al ko tott mű fajt a fel dol go -
zás hoz, va gyis épp úgy fon tos nak tar tot ta a fo tó kat, a

kéz ira to kat és hi va ta los ok ira to kat. Nem iro da lom -
tör té nész ként fűz te a tu do mány lán cá ra mind ezt, ha -
nem úgy ren dez te el az anya got, aho gyan író em ber
ren det tesz az író asz ta lán, aho gyan a költő ren det
tesz a ver se i ben, aho gyan egy atya el ren dez he ti ma -
gá ban a gyó ná si tit ko kat. Mert itt na gyon is sze mé -
lyes dol gok ke rül tek elő, ami hez ta pin tat tal és kellő
ér zé keny ség gel sza bad csak nyúl ni. Ezért ter mé sze -
tes az, hogy egy fény kép ér tel me zé sé hez, adott eset -
ben Kosz to lá nyi Dezsőné egyik ki vé te le sen szép és
ed dig is me ret len fo tó já hoz ép pen Bog dán Jó zsef me -
ta fo rái il le nek leg in kább. Mert va jon mit tud na hoz -
zá fűz ni, mond juk, az iro da lom tör té nész: leg fel jebb ír
hoz zá egy kép alá írást.

Köz ben be jár ja ezt a kép ze let be li há zat a nagy író
szel le me, va la hol foly ton ott set ten ke dik fi nom mo -
sol  lyal a hát tér ben. A szerző gyak ran utal is rá, és ép -
pen ez a szi nesz té zia mód sze re: a vib rá lá sok a csa lád -
tag ok szeretetteli em lé kei kö zött.
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