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,.Akaratlanul  folyton  egy európai  magyar  művelődéstörténetet  írtam Nagy Károly császár

halálától  Illyés  Gyula  haláláig”  –  írja  esszéiből  összegyűjtött  újabb kötete  elé  Cs.  Szabó

László.  Maga  is  elképedve  jött  rá,  mikor  témájuk  szerint  nagyjából  időrendbe  rakta  az

írásokat. „Noha 1951 és 1984 közt századokon ugrottam – írja – előre és hátra, mert minden

esszé önértelmű, új kezdet volt, végül maguktól laza kapcsolású, de elszakíthatatlan lánccá

fonódtak, amelyből egyetlen nagyobb koregység sem hiányzik.” Csakugyan, ámbár a Haza és

Nagyvilágra  emlékező olvasónak tán még inkább meglepő, hogy messzi idegenben is törés

nélkül tudta folytatni s betetőzni az ott megkezdetteket. Mert hiszen már a Haza és Nagyvilág

esszéiben európai  magyar  művelődéstörténetet  írt  Cs.  Szabó László; ha persze akkor még

gyanítani se lehetett, hogy végül ilyen szépen felzárkóznak az írások, hogy szinte függetlenül

az írást ihlető alkalomtól ilyen teljes beszámoló készül „ezer esztendőről, hol a középkorig

hátrálva,  hol  tanúként  megmarkolva a  félmúltat”.  Nem csoda,  ha végül  maga a  szerző is

meglepetéstől  elképedve  eszmél:  „Eredetileg  igazán  nem  hajtott,  nem  hajthatott  ekkora

becsvágy,  magamban  szédült  nagyzolásnak  minősítem,  s  tudatosan  soha  meg  se  merem

kísérelni; ami történt: kegyelmi ajándék, egy gyanútlan diáké az utolsó jutalomosztásnál.”

Mit  tehet  ilyen  meglepően  gazdag,  és  témái  szerteágazásaiban  is  csodálatosan

egybehangzó kötettel a recenzens? Dicsérheti a szerkesztés koncepcióját, s kiemelheti az ezer

év  során  egymást  váltó  „Őrzők”  hűségét,  akik  között  ott  strázsál immár  az  égi  vártán

közvetlenül Illyés nyomában Cs. Szabó is. Nyilvánvalóan így fog eljárni a recenzens, ha esze

van,  s  utalni  fog  az  erővonalakra,  melyek  a  kötetből  kibomló  európai  magyar

művelődéstörténet főbb csomópontjaiban sűrűsödnek. De tán nem elképzelhetetlen egy másik

megközelítés  sem,  kevésbé  okos  ugyan  és  tán  a  kötet  szép  művelődéstörténeti  ívéhez  se

méltó; egy csetlő-botló recenzió, amely inkább keresi a gyanútlan diák kezét, szakértőknek

hagyván az európai magyar művelődéstörténet (akaratlan) írójáét.

Innét  tekintve  természetesen  nem  köt  többé  az  ezer  év  kronológiája,  s  nyugodtan

kezdhető  a  recenzió  akár  a  kötet  közepén,  mondjuk  a  Csokonai-esszével.  Ez  különben  a

keletkezési sorrendet tekintve a legelső; 1951-es keltezésű, de nem ez a lényeges. A három

évtized  során  született  írások  szelleme  és  stílusa  ugyanis  lényegében  azonos;  a  dátumok
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nélkül az ember legfeljebb nagyritkán gyaníthatná, a napi történésekre való utalásokból, hogy

mikor  íródott.  A  Csokonai-esszében  még  efféle  utalás  sincsen:  nyugodt  és  időtlen.  A

fölvillantott  tragédia  mélységéhez  képest  szinte  hűvös  és  szenvtelen  a  hangja.  A

felvilágosodásról sem szól azzal a kötelező lelkesedéssel, ahogyan általában megszoktuk. Már

legelső  mondata  mértéktartó  elkülönülést  sugall:  „Európát  a  18.  században  sugárzó

fölényérzés  feszítette,  hadviselései  alatt  is  olyan  szellemi  gőg,  mint  öldöklő

testvérháborúikban  az  antik  görögöket.”  Ugyanígy vázolja,  néhány pontos  szóval,  a  fenti

fölényérzést  tápláló  eredményeket  is,  valamint  azt  a  (cseppet  sem  következetes,  hisz

támogatás reményében akár zsarnokokat dicsőítő) harciasságot, ahogyan a felvilágosodás írói

–  filozófusálarcban  –  a  reneszánsz  szabadsághitvallását  népszerűsítették.  Megtehették:  a

Felvilágosodás bölcsőjénél – Németalföldön, Angliában, Franciaországban, Észak-Itáliában –

gazdag és erős polgárság bábáskodott, s barázdájába húzódva a majoros parasztság ki tudta

csikarni  szabadságát,  sőt  hatalmát  a  hanyatló  főrendektől.  Minálunk  ellenben  a  főrendek

erősebbek és agresszívebbek mint valaha, az urbanizáció s a polgárság satnya, a parasztok

kiszolgáltatottsága nőttön-nő. „Nálunk olyan parasztországba szűrődik be az új filozófia, ahol

a  nemzeti  nyelv  még  nem irodalmi  nyelv,  s  a  néplélek  szétszakadt  két  hitvallás  közt.  A

magyar felvilágosodás néhány szabad elme harca a jobbágyságért s azért a kiművelt nyelvért,

amely áthidalná az űrt úr és paraszt, katolikusok és protestánsok, makacskodó középkor és

körmükre égő újkor közt.” A kulcsszó itt az „áthidalni az űrt”: ettől a lehetetlen feladattól ér

csúcsain  kozmikus  dimenziókba  Csokonai  poézise.  Értékrendje  a  nyugat-európai

felvilágosodásé,  de  az  a  rettentő  erőfeszítés,  amellyel  azt  itt,  iszonyatosan  kedvezőtlen

körülmények közepette kellett érvényre juttatnia, kifinomítja a hangsúlyokat: tudnivágyássá

nemesíti a fölényérzést és öntudattá a gőgöt. Kilencvenöt elsötétülő ege és a vérmezei lecke őt

is megrettenti, s néhány évig a Diéta és a rendek felé tekint támogatásért. De amint fogynak

reményei,  debreceni  magányában újból  fölemeli  kényes  fejét,  s  „Rhédeyné váradi  sírjánál

megint a régi kollégista világpolgár emlékezik a lélek halhatatlanságára”. Ebbe a szélesen és

színesen  megrajzolt  háttérbe  állítja  azután  be  Cs.  Szabó  az  értelmezni  kívánt  verset,  a

Marosvásárhelyi gondolatokat.  A részleteket olvassa el ki-ki a könyvben; a recenzió csupán

annyit  szeretne  megsejtetni,  milyen  is  az,  amikor  a  magyar  világpolgár,  a  kollégiumi

peregrinus  diák  kiáll  a  várhegyre  és  teleszkopikus  tekintettel  szemlét  tart  a  tájon.  Mert

„nyugati magyar” lehet többféle, de Csokonai – hangsúlyozza Cs. Szabó – „ilyen nyugati

magyar volt”.

De ugyanígy tekinthetjük példaként a Johnson-, a Burns-, a Jane Austen-esszét is, vagy

a  Defoe-ról  írt  .,Ébren  kalmár,  álmában  kalóz”-t.  Mindben  ugyanaz  az  embert  és  művét



szűkebb s tágabb világában ábrázoló szemlélet érvényesül, mint a Csokonai-esszében. Itt is

áttekintést  kapunk a kor moráljáról,  vagyonmegoszlásáról,  politikusairól,  partjáról (a négy

tanulmány  együtt  mintaszerű  bevezetés  lehetne  az  angol  18.  század  bonyolult

társadalomtörténetébe), s a lángésznek itt is ezeken keresztül és ezek ellenére kell kivívnia a

maga helyét a világban. De azt ne higgyük, hogy valamiféle „társadalom- és gazdaságtörténeti

alapozás”-sal gyötri az olvasót Cs. Szabó. Az ő felfogásában soha nem válik el egymástól

„társadalom”,  „gazdaság”  és  „ember”,  hogy  aztán  az  első  kettő  a  maga  absztrakt

„objektivitásaival”  kezelésbe  vegye  és  magához  idomítsa  a  harmadikat,  s  különféle

„erővonalak”  ravaszul  kigondolt  „csomópontjaiban”  kényszerítse  „dialógusra”.  Cs.  Szabó

üdítően  kerüli  ezeket  az  elvont  általánosságokat;  ő  gazdag  bankárokról  és  gazdagodó

kalmárokról szól, keblükben puritán és kvéker lelki kovásszal, vagy Tory főnemesekről és

nem kevésbé arisztokrata Whigekről, akik közt olyan gyűlölet izzik, „mint Lenin idejében a

kommunisták  és  a  revizionisták  közt”;  besúgókról  beszél  és  egyéb  titkos

kormányügynökökről; továbbá adósokról, útonállókról, matrózokról, anglikán lelkészekről és

papkisasszonyokról,  ringyókról,  bértollnokokról,  skót  parasztokról  –  csupa-csupa  rendes

élőlényekről  tehát,  mintha  soha  nem  is  hallott  volna  irodalom-  és  történettudósokról.

Láthatóan ismeri pedig a munkáikat, nagy ritkán idézi is, mint például Ian Watt véleményét,

aki  szerint  Faust,  Don Juan,  Don Quijote,  akikben a tudás,  a  szerelem és a nagylelkűség

szertelensége testesül meg, mind sokkal rokonszenvesebbek, „mint a vagyonszerző Robinson

Crusoe, a maga istenfélő szorgalmával és leereszkedő jóakaratával Péntek iránt!... Jellemző,

hogy amikor  Péntek végre felbukkan a szigeten,  Robinson munkaideje  is  megnő! A naiv

munkálkodó mellett  a  szigorú,  de emberséges munkaadóé is.  A protestáns munkamisztika

Robinson  személyében  alakul  át  kalandor  kereskedésből  gyarmatbirodalom-szervezéssé.”

Micsoda álszent munkamorál, mely a Nemesítő Munka megtévesztően egyetemes fogalmában

akarja  összebékíteni  „napszámosok  és  tőkések,  ültetvényesek  és  kulik  összebékíthetetlen,

mert kétféleképpen kamatozó munkáját”! Nem is a Robinsont tartja Cs. Szabó Defoe igazi

művének, nem azért beszél róla annyit. Miután hosszan ismertette, néhány szóval meg tudja

már mutatni  Defoe többi  regényeinek a nagyságát:  „Milyen messze vagyunk a balzsamos

szigeti levegőtől, a papagájtól, vadkecskétől és napernyőtől! Egy börtönviselt ember mesél az

életről a 18. század elején, kecses formákkal a felszínen, barbár szokásokkal a mélyben, vérré

vált  képmutatással  a  vagyongyűjtő  puritánokban.  Magamat  kell  idéznem  egy  másik

tanulmányból. Igazi író, még ha akar, se tud hazudni. Közkeletű igazság, nem én találtam ki.”

A tanulmány, éppen azáltal, hogy szilárdan saját korába állítja, közvetlen közelünkbe hozza

Defoe alakját és művészetét, s a maga korában megértett művekből egyszerre új fény villan



napjaink Homo economicusára és társas magányára. Így válik Cs. mélységesen morális íróvá,

ami  persze egyben azt  is  jelenti,  hogy soha nem moralizál.  Legszebben talán a  Dickens-

tanulmány mutatja ezt a múlt fényeivel napjainkba is bevilágító morált.

A  Dickens-napló  külön  kis  könyv  önmagában;  szépen  odaillene  Szigethy  Gábor

Magyar  gondolkodók  sorozatába.  Különös  írás,  megrázó  és  megnyugtató  egyszerre.  Már

külsejével is tükrözi a benne lüktető zaklatottságot és megnyugvást: rövid fejezetei a dickensi

mű – amelybe élete is beletartozik – egy-egy aspektusát villantják fel, hogy aztán szeszélyes

halmozódásukon  keresztül  az  ismétlődések  finom  vonalai  megszőjék  múlt  és  jelen

széttéphetetlen harmóniáját. Mert végül is rólunk szól a mese, ha ez csak ritkán derül is ki

olyan nyilvánvalóan, mint – mondjuk – amikor azt meséli el, hogy a Nickleby Miklós modern

színpadra alkalmazásában hogyan „babrál ki” a mai nézővel is, magával Cs. Szabóval is –

milyen  egyszerű  és  ősi  fogással!  –  „a  könnyzacskók  királya”.  Nem  mintha  Cs.  Szabó

valamiképpen „modernizálná” Dickenst. Ellenkezőleg, nagyon is tizenkilencedik századinak

rajzolja;  gesztusaiban,  viselkedésében,  felfogásában.  Még  arra  is  ügyel,  hogy  külön

megindokolja,  tizenkilencedik századi  egészségügyi  és  demográfiai  viszonyokkal,  Dickens

folyton  haldoklókkal  bajlódó  szentimentalizmusát.  És  az  a  minuciózus  műgond,  ahogy –

lassan maga is londoni őslakosként – rekonstruálja Dickens Londonának építészeti részleteit!

Az ember a végén szinte sajnálni kezdi, hogy eltűntek a borzalmas sikátorok, kivált ha azt is

megértette,  hogy  a  helyükre  épült  hatalmas  üveg-  és  betondobozokban  se  szebb,  ott  se

boldogabb egy fikarcnyival se az élet. Dickens Londona „irdatlan s veszedelmes nagyváros

volt, de még nem volt aszfaltdzsungel, mint a mai atomizált, lélektelen metropolisok. Amíg

figuráira  rátapad  a  házuk,  kuckójuk,  vackuk,  nincs  veszve  a  világ.  Márpedig  mentve,

melengetőn  rátapad  a  legtöbbjére.  Csigaházzal  ködben,  fagyban,  nyomorúságban  is

elviselhető a lét. Az ő szemében a hajléktalanság a legiszonyúbb állapot, London gyűlöletes

rákfenéje.”  S  mennyire  ismerte  a  hajléktalanság  változatait  s  fokozatait!  Milyen

fáradhatatlanul  vívta  keresztes-háborúit  a  gyilkos  angol  magániskola-rendszer  ellen,  a

börtönök humanizálásáért, az alkoholizmus megfékezéséért! S ha napjainkra – véli Cs. Szabó

– egy s másban jobb lett a világ, az egy kicsit a makacs reformer lelkiismeretünkre apelláló

művészetének is köszönhető. Persze a kornak is, hogy tán volt még mire hivatkoznia. Cseppet

sem naiv Cs. Szabó, felméri ő jól  az írói  hatás korlátait.  Látja a javító szándék óhatatlan

viszonylagosságait is, s nem tartja elhanyagolhatónak az utópiák gyanánt szolgáló mintákon a

foltokat. Megint egy darab magyar művelődéstörténet különben, ahogyan a viszonylagosság

demonstrálására  összehasonlítja  Dickens  első  amerikai  útjának  tökéletes  kiábrándultságát

Bölöni Farkas Sándor mindent kimagyarázó rajongásával. Mindent? Egyszer ő is beleütközik



a Nagy Fény árnyékába. „Marylandban, egy falragaszon, amely rabszolgaárverést hirdetett.”

Dickens  fölháborodva  gúnyolódott  miatta,  Bölöni  Farkas  ellenben  búnak  ereszti  fejét,  „s

egyetlen vigasza, hogy csendesen pirkad, lesz ez másképp is, a déli államokban előbb-utóbb

szintén  felülkerekedik  az  emberméltóság  egy  és  oszthatatlan  tisztelete,  s  eltűnik  a

rabszolgaság. Nem menteget, csak bízik s reménykedik.” S becsületére válik, hogy észreveszi

azt is, amin Dickens akadékoskodóbb tekintete átsiklott: az álnok és ravasz fehérek bűneit az

indiánok ellen.

Bolyongjunk bármerre Cs. Szabó nyomában, elébb-utóbb valamilyen formában mindig

előbukkan ez a kicsi ország. Aminthogy magyar dolgokról meg – láttuk a Csokonai-esszében

–  mindig  világpolgárként  szól.  S  ami  tán  a  legfontosabb:  magyarként  s  világpolgárként

egyaránt teljes odaadással és tökéletesen elfogulatlanul. „Buzdító verseit megcsúfolva – írja

Vörösmartyról –, rámeredtek a magyar közélet végzetes ellentmondásai, a reformkor papírral

betakart szakadékai, amelyek fölött növekvő harciassággal vonult a jövő felé egy alapjában

véve még mindig gyönge, védtelen és főleg társtalan nép.” Tapasztalt és kiábrándult európai

tekintettel nézi a térség népeit, a magyart csakúgy, mint a többit: „Kölcsönös gyanakvástól

tehetetlen gyűlöletig fokozódó érzelmi skálán figyelte egyik a másikat, hunyorogva, káprázva

nyújtóztak  egy  kicsit  erre,  egy  kicsit  arra,  féltékenyen  és  telítve  önsajnálattal,  mint  a

feltámasztó  varázsvesszőre  váró  feldarabolt  királyfiak.  A  sors  iróniája,  hogy  a  német

imperializmustól fűtött Habsburg-birodalom, s az ugyancsak német szellemmel átitatott balti

arisztokraták által befolyásolt cári uralom közé ékelve a megosztott erejű, gyenge földrajzi

középen eredetileg ugyancsak német  volt e felszabdalt királyfiak életre keltő varázsvesszője

is: a herderi népfilozófia. Különböző érzelmi előjellel ugyanakkora a hatása Kölcseyre, mint

mondjuk  Szakolcán  egy  magában  emésztődő  szlovák  papra  vagy  egy  tűzokádó  zágrábi

újságíróra.”  Nem,  Cs.  Szabót  igazán  nem  bűvöli  el  semmiféle  „nemzeti  öncélúság”.

Elfogulatlansága azonban. soha ki nem zárja elfogódottságát, ahol éppen az való. Hogyan ír

például a Lánchídról, mennyire kiemeli, hogy épülése nemzeti ünnep volt, s már akkor sűrített

nemzeti jelképpé nőtt! „S ez a páratlanul személyes, merném mondani: lélektől lélekhez szóló

szoros kapcsolat a híddal,  igen: a Híddal máig sem szakadt meg a magyarokban, bennem

annyira  nem,  hogy  felrobbantását  Hitler  leggazabb  háborús  rombolásának  tartom.  Volt

nagyobb is,  tudom, Normandiában,  Észak-Itáliában,  de nálam ezért  a robbantásért  kellene

számolnia. Pedig több mint harminc télen át egyszer sem láttam róla a sirályokat körözni.”

Ezzel a személyes felhanggal válik aztán még közvetlenebbé s plasztikusabbá mindaz,

amit Cs. Szabó Vörösmarty késői nagy verseiről mond. „Sorsunk már rég meg van énekelve

abban a  néhány versben,  amit  1846 után  írt,  ha  úgy élünk,  ahogy irgalmatlan  századunk



rendeli  ...  A látszólag  tengődő elme ritka kitörései  túlröpítették  kortársain,  átröpítették az

őrülttel is mérhető huszadik századba.”

Az „is” kiemelése fontos itt; jelzi, hogy Cs. Szabó számol a század nem őrülttel mérhető

felével.  Krúdyról,  Joyce-ról,  D. H. Lawrence-ről,  Aldous Huxley-ről,  Richard Hughes-ról,

Audenről, Halász Gáborról, Illyésről szóló írásai elhatárolnak a század áttekinthetetlenül nagy

irodalmából  egy  kis  minőségi  magot,  melyben  láthatóan  jól  érzi  magát.  Nem  mintha

mindőjükkel  mindenben egyetértene;  kivált  Huxley és Auden misztikumba hanyatló késői

írásait szemléli megértő rosszallással. Megértővel, hisz irgalmatlan századunk zűrzavarában

embertelenül nehéz föladat az értelem keresése, és rosszallással, hisz ilyen kiváló elméknek

mégsem lenne szabad meghátrálniuk a föladat előtt. Lám, Halász Gábor híven és elszántan

vállalta, mindhalálig. Az ő eszét, tisztességét, iróniáját, soha meg nem elégedését, pallérozott

humanizmusát  mindig mintának tekintette  Cs.  Szabó;  tán épp azért  is  hivatkozik éppen a

Halász Gábor-esszében olyan határozottan és explicite Erasmusra, aki valamilyen formában

többnyire ott lapul a többi esszé alján is, ha Cs. nem is utal rá név szerint, nincs is szükség rá,

hisz a becsületes írástudók közös védőszentje ez a szabadelvű, ironikus keresztény, „aki a

maga módján  éppen olyan bátor  volt,  mint  egy sárkányölő  lovag,  csak többet  szenvedett

udvarias mosolya mögött”.

Nehéz megmondani, ki mennyit szenved udvarias mosolya megett; mindenesetre nem

csoda, ha Cs. Szabó közös védőszentjükként tisztelte ezt a szellemi sárkányölő lovagot, aki

ugyanúgy második hazájának tekinthette  Angliát,  mint  ő.  Erasmus és Cs.  Angliája persze

erősen különbözött, a különbséget ő maga is többször regisztrálja. De sok mindenben meg is

egyeztek;  egyebek  közt  abban,  hogy  Erasmus  Angliája  még  nem  volt  nagyhatalom,  Cs.

Szabóé  már  nem.  Cs.  Szabót  különben  is  az  az  Anglia  foglalkoztatta  tán  leginkább,  ami

időben az övé, s az Erasmusé közé esett. Ismerte töviről hegyére, s nemcsak az irodalmát; az

angol  piktúra  nagy  századáról  például  semmiféle  nyelven  nemigen  találhatnánk  jobb

eligazítókat az ő írásainál.

A művészettörténész Cs. Szabó külön tanulmányt igényelne; itt azonban megelégedtünk

a gyanútlan diák követésével. Annál is inkább, mert Cs. Szabó úgy tud nézni a legismertebb

képre is, mintha nem födné el felismerhetetlenségig a tudós interpretációk sok reá rakódott

rétege. Volt már alkalmunk megcsodálni ezt a közvetlen látást és láttatást, ahogyan például

elibénk varázsolt egy Turner-képet; most inkább azt emeljük ki, ahogyan fel tudja villantani

élet és piktúra összefüggéseit, meg tudja értetni ízlés és stílus korrelációját, ahogyan néhány

biztos vonással fel tudja vázolni a művek keletkezésének hátterét. „Odaát Franciaországban –

írja az angol festészet száz arany esztendejét (1760–1 860) tárgyaló esszéjében – sziporkázó



mondásaira  büszke egy parazita  márki,  aki  évek óta  nem járt  a birtokán,  az angol  lord a

tenyészállataira,  a  birtokán  épült  vasöntödére  és  a  házi  vegykonyhára,  ahol  tudósok  és

feltalálók bevonásával fizikai és kémiai kísérletek folynak. Nem csoda, hogy festészetükbe is

behatol a tudományos szellem. Wright of Derby misztikus világlátású képein műszerek köré

gyűjtötte a család három nemzedékét; Stubbs kiváló anatómiaprofesszor lehetett volna egy

állatorvosi főiskolán; Constable jól ismerte az akkor születő meteorológiai tudományt; Turner

belemerült  Goethe  színelméletébe.”  Nem lehetne  frappánsabban összegezni,  de Cs.  Szabó

tudja jól, hogy a művek megértéséhez, legyen bármily eleven, nem elég a háttér fölvázolása.

Tüzetesen megvizsgálandó a környezet: megrendelők s művészek nyíltan soha be nem vallott

bonyolult viszonya. Lám, a szegény Richard Wilson hiába tudott mindent a tájképfestésről,

amit az olaszok, tőle mégis csupa portrét rendeltek, s még Constable-nak is, évtizedek múlva,

az uralkodó akadémikus ízléshez kellett igazítania drágán megfizetett tájképeit, úgyhogy ma

már csak az impresszionizmus felé szabadon kitárulkozó vázlatai élnek igazán. George Stubbs

pedig tán csak azért lophatott be nemes lovaiba annyi költészetet, mert előkelő megrendelői

nem vették  észre.  Turner  már  festhetett  szabadon,  ahogy tudott,  s  amit  akart,  ámde ez  a

szabadság az ízlést diktáló nagypolgárság közönyét és tájékozatlanságát takarta, ami felért a

száz év előtti portrérendelők arroganciájával. „Kopófalkák mögött, regényes parkok tisztásán

őzeket etetve, a földesurak a Régi Rendben nem becsülték eléggé a hazai művészeiket, de ha

becsülték, választásuk kozmopolita ízléssel a legjobbakra esett, nincs komoly szintkülönbség

Róma,  Párizs,  London  között.  A  világbirodalom  szervezői:  nagyvállalkozók  és

nagykereskedők,  gyarmati  kormányzók  és  elpolgárosodó  arisztokraták  bátortalan  és

tájékozatlan ízléssel tisztelték ugyan a festészetet az Új Rendben, de a rosszat.” Csoda-é, ha a

jó  művészet  kerülőutakra  kényszerül?  Blake  elragadtatott  grafikai  látomásainak,  a  Pre-

Raphaelite-Broterhood rajongó  eszképizmusának  mellékútjára,  ami  persze  később  a

szimbolizmus  mélylélektanán  és  a  szecesszió  szeszélyes  vonalain  keresztül  mégis  csak

visszakanyargott  a  közízlés  fővonalába.  Az  angol  száz  arany  esztendő  hanyatlásával  a

szemében nézi Cs. a Bécsi Szecesszió 1971-es londoni kiállítását, csakúgy, mint a francia

szimbolista  festők  1972-es  mustráját;  nyilván  ezért  is  szemlélheti,  a  jóféle  angol-honos

magyar derűs fölényével, nosztalgiáktól és zavaros belemagyarázásoktól mentesen az egész

kavargó  látványt.  Nem  kicsi  bátorság  kellett  hozzá,  hogy  valaki  ravasz  strukturalista

esztétikák,  okos(kodó)  vizuális  szemiotikák,  komplikált  szocio-kulturális  modellek  nagy

divatja idején ilyen egyszerűen és természetesen merjen írni képekről és versekről, mint Cs.

Ma persze, a nagy divat tűntével, nem nehéz már értékelni Cs. Szabó nemes egyszerűségét, de

amikor ezek az írások keletkeztek, akkor az egy Szentkuthy Miklós kivételével senki el nem



merte kiáltani, hogy meztelen a király! Különben Cs. se kiáltja; a két nagy író merőben más

vérmérsékletű.  Cs.  egyszerűen  nem  vesz  tudomást  a  királyról.  Jár  a  maga  útján

rendíthetetlenül, bízva az értelmes emberi beszéd meggyőző erejében, naponkénti ellenkező

tapasztalatok és más irányú csábítások ellenére. Ez az ódzkodás az előregyártott elméletektől

és az utólag mindent megmagyarázó ideológiáktól – ami (minden különbözőségük ellenére) a

magyar irodalom másik nagy ángliusával, Szentkuthyval rokonítja – a legapróbb részletekig

áthatja  Cs.  Szabó  szemléletét.  Figyeljük  csak  meg  például,  hogy  mennyivel  többször

felbukkan  a  romantikáról  szóló  passzusaiban  az  a  szó,  hogy „csalogány”,  mint  az,  hogy

„társadalom”,  vagy  „osztály”.  Nem  mintha  Cs.  nem  tartaná  nagyon  is  alapvetőnek  a

társadalmi és gazdasági tényezők szerepét a kultúra bármilyen jelenségében. Ellenkezőleg,

épp  azért  kerüli  az  elvont  fogalmakat,  mert  tudja  jól,  hogy  a  jelenségekben  egykor

értelmükkel s érzelmeikkel benne élőknek mennyivel többet mondott az a kézzel fogható és

füllel hallható valami, hogy „csalogány”. Empirizmus? Talán; mindenesetre az eredeti locke-i

értelemben,  ami  –  mint  tudjuk  –  nem  nélkülözi  még  az  „intellectus  ipse”-t.  De  mielőtt

túlságosan beskatulyáznánk, gondoljuk meg, hogy Cs.-nek inkább a tapasztalat milyensége

számít,  mondhatni  a  minőségi  összetétele,  mert  csak  az  így,  priméren  elemzett

komponensekből képes kiválasztani a rangsoroló elme a lényegeseket.

Valami ilyesféle igényes minőségi elemzésnek köszönhető tán leginkább Cs. történelmi

tanulmányainak újdonsága,  érdekessége,  üdítő nonkonformizmusa.  Milyen magától  érthető

természetességgel  helyezi  például  el  a  honfoglaló  magyarokat  Nagy  Károly  felbomló

birodalmának perifériáin szaracén és viking rablóhordákkal együtt, a hanyatlás szemfüles, ám

korlátolt haszonélvezőiként! Vagy élősködőiként? Helyzeti előnyüket mindenesetre legalább

annyira  köszönhették  ellenfeleik  gyöngeségének,  mint  a  maguk  erejének,  ami  nyomban

meghátrálásra  kényszerült,  mihelyst  csakugyan  elszánt  ellenállásba  ütközött.  A

honfoglalásban  tehát  „hon”-ról  inkább  csak  a  lech-mezei  vereség  –  ahogyan  Cs.  nevezi:

„áldásos vereség” – után beszélhetünk, miután „Szent István államteremtő forradalma által

összetapasztva, keresztény hiten kiváló államszervező lett a magyar”, s „maga körül a szláv

gyűrűvel, s a keletre húzó német »élettér« örökös nyomása alatt, az Árpádok lassan megértett

akaratából bezárkózott a legelők, rétek, szántók, erdők és haldús folyók várába”. Cs. Szabó a

hanyatlásból és rablóhadjáratokból kiemelkedő Európa szerves és alakító részének látja ezt a

Magyarországot;  a  kunokat  megfékező  Szent  László  a  magyarokat  megfékező  I.  Ottóval

kívánkozik párhuzamos életrajzba. De párhuzamokat és áthatásokat lát Cs. Szabó az egész

Európa  keresztény  középkorában  mindenfelé;  háborúskodásokat  is  persze,  fölös

pusztításokkal s kegyetlenkedésekkel. De látja azt is, hogy „a gigászi örök küzdelem a közép-



és kelet-európai élettérben: romantikus találmány, magas síkon a nemzeti ideológia költötte

ki, alantasan a politikai propaganda terjesztette, a fegyverek aztán engedelmeskedtek mind a

kettőnek ... Képzelődés, hogy ez vagy az a nép államalkotásra termett, a másik nem, hiszen a

10. században, aránylag rövid időközzel,  három keresztény királyság alakul ki,  máig tartó

léttel, Közép-Európában, kettő szláv: a cseh s a lengyel, egy meg finnugor és török: a magyar.

Rómához állt mind a Három Nővér.”

Szaracének és vikingek vad társaságából válnak tehát Cs. magyarjai csehek, lengyelek,

horvátok nővéreiként Róma gyermekeivé. A kép rímel Szücs Jenő vázlatával Európa három

történeti régiójáról; s ahogyan Szücs Jenő, úgy Cs. Szabó is mindig látja ezzel a latin Közép-

Európával  szemben  a  görögöt.  Ha nincs  a  két  nagy testvéregyház  vetélkedése,  meglehet,

másként alakul a térség egész térképe; s Bizánc nagysága, politikája, kultúrája, hanyatlása, s

végül  feloldódása  az  ozmán  áradatban  szerves  része  Cs.  Szabó  magyar

művelődéstörténetének.  Igen,  feloldódása,  mert  azok  a  törökök,  akikkel  Cs.  magyarjai

szembekerülnek, meglehetősen elgörögösödött törökök; amint a magyarok meg, noha egészen

másként, nem kevésbé erős itáliai hatás alatt formálódtak. A középkori s reneszánsz Itália

gazdaságáról és művészetéről szóló esszék így közvetve vagy közvetlenül rólunk is szólnak; s

ez  az  Itália-centrikusság  az  alapja  a  kötet  egyik  kulcsesszéjének,  a  magyar  15.  század

tragédiájáról szólónak.

Mint annyi  Cs.  Szabó-esszének, ennek az írásnak is egy kiállítás volt  az ürügye, az

1982-es  ausztriai  „Mátyás  király  és  a  magyarországi  reneszánsz”  kiállítás.  A  kiállítás

Magyarország virágzását mutatta be, Cs. Szabó azonban messzebbről s előbbről indít, s végül

sokkal mélyebbre ás, mélyen a virágzás alá. Ozorai Pipó részletes bemutatásával kezdi az

írást,  hisz az alacsony sorból fölvergődött nagy  condottiere, Zsigmond király bizalmasa és

Masolino da Panicale művészetének csodálója, az ozorai vár és a lippai kórház építtetője, ez a

Magyarországba  törökverőnek  szegődött  féktelen  zsoldosvezér,  szakasztott  mása  az  itáliai

dinasztiaalapítóknak,  ő  nevelte  a  maga  képére  és  hasonlatosságára  félelmetes  törökverő

condottiere-vé  az ifjú  Hunyadi  Jánost.  Káprázatos szemléletességgel  varázsolja  Cs.  Szabó

Ozorai  Pipó fejedelmi  alakja  köré  a  kort:  Andrea del  Castagno jól  ismert  festményétől  a

messzi  magyarországi  megrendelőtől  hazatérő  Masolino  egyik  képén  felbukkanó  magyar

emlékek nyomozásáig – hisz végtére képzőművészeti kiállításon vagyunk – ma is meglevő, s

rég  elpusztult  műalkotásokkal  mutatja  be  az  itáliai  színekkel  épphogy  csak  színeződő

Pannóniát,  ahogyan  készül  az  ozmán  birodalommal  vívandó  élet-halál  harcra.  Eleve

reménytelen  harcra?  Cs.  nem  így  látja.  A  Bizánc  örökébe  lépő,  s  gazdaságilag  teljesen

elgörögösödött ozmán birodalom tipikus kelet-mediterráneumi nagyhatalom volt, ezeken az



északi végeken eljutott katonai s gazdasági erejének határaiig, s hogy pár száz kilométerrel

idébb  vagy odébb  áll-é  meg,  az  nagyrészt  az  ellenállástól  fog  függeni,  amelybe  ütközik.

Ebben a szellemben harcolt Ozorai Pipó, ezt tanulta meg tőle, s vitte még nagyobb tökélyre

Hunyadi János; ez az állandó és intenzív condottiere-hadviselés tudta leginkább megállítani a

törököt.  Vérbeli  reneszánsz  condottiere  volt  Mátyás  is,  de  sajnos  birodalmi  álmokkal

megverve.  Itt  kezdődik  a  tragédia,  Mátyás  királlyá  választásával.  indult  el  az  ország  a

Mohácshoz  vezető  úton.  Feltartóztathatatlanul.  És  nemcsak  azért,  mert  Mátyás  figyelmét

északi álmai az első esztendők után végleg elfordították a déli határokról. Ezt eddig is tudták,

olykor  fel  is  rótták  neki  történészeink.  Cs.  Szabó  azonban  mélyebbre  ás,  ő  nem Mátyás

hibáiban, hanem erényeiben keresi a kudarc okát. Cs. Szabó Mátyása született condottiere,

túlságosan is jó, s condottiere-módszerekkel jól lehetett centralizálni, s megszervezni egy –

akár  nagyobbacska  –  élénk  gazdaságú  itáliai  városállamot,  de  egy  hatalmas  középkorias

országot,  ahol  még  valamire  való  városok  se  voltak?  Amíg  élt,  roppant  munkabírása  és

tehetsége – no meg félelmetes zsoldosserege – átsegítette Mátyást a bajokon; de alig hunyta le

a  szemét,  nyomban  kiderült,  hogy  az  országban  nincsenek  meg  a  nyugati  típusú

központosított  monarchia  feltételei.  Cs.  ki  is  dolgozza  a  legfontosabb  négy gazdasági  és

politikai  feltételt,  szaktörténésznek  dicséretére  váló  precizitással;  de  mintegy  ad  oculos

demonstrálásképpen, odakanyarítja a magyarországi reneszánsz virágzása köré az akkoriban

itt mindenfelé élő, s virágzó délnémet késő gótikát. Mátyás reneszánsz álmait követhette egy

vékony elit, de az ország lelkét a János-réti Passió Mestere fejezte ki. Át lehetett gyúrni ezt az

egész hatalmas világot olyan központosított birodalommá, ami aztán sikerrel verje vissza a

törököt? Nem lett volna ahhoz elég tán két-három Mátyás se! „Nem, ne szépítsük, de ne is

kisebbítsük, mert csak önmagunkat kisebbítenénk. Condottiere-vér volt a javából és született

zsarnok, páratlan tehetség mindkét szerepben, furfangos, mint az olaszok, de nagylelkűbb,

mint azok. Tökéletes szereposztással, amire ritkán képes a történelem, ő lehetett volna Milánó

hercege, a legjobb emlékű.” Ebből a szempontból nézi s értékeli Cs. Szabó László Vitéz János

és Janus Pannonius összeesküvését. „Ott lettem volna-e – töpreng végül maga is személyes

ügyeként vállalva a kort – az összeesküvők között? Nehéz kérdés. Szívemben igen. Engem is

lázadásra  ösztökélt  volna  a  meglepett,  nagy  csalódás,  mondhatnám,  bálványomlás,  de

valószínűleg tudom, hogy egy zsarnok füle álmában is érzékeny. Mindig s mindenütt. Talán

átkéredzkedtem volna a kancelláriáról a könyvtárba, de az is lehet, hogy együtt menekülve a

pécsi  püspökkel,  ott  virrasztok  a  borzalmasan  kínlódó  ember  utolsó  órái  felett.”  Ó,  a

„gyanútlan  diák”!  Hiszen,  ha  akarta  volna  se  írhatott  volna  mást,  mint  magyar

művelődéstörténet.  Nemcsak a tollával. Egész hosszú életével. Ezért,  s nem csupán Ozora



révén bukkan fel ebben a kulcsfontosságú Cs. Szabó-írásban Illyés neve. Összetartoznak ők –

amint a kötetet záró írások is tanúsítják – elválaszthatatlanul; Plutarkhosz bizonyosan bevette

volna őket párhuzamos életrajzaiba. Nagy korszakot zár le haláluk a magyar irodalomban,

talán a legnagyobbat. Tűntükkel borúsabb felettünk az ég, s munkásságuk nyomán érezhetően

szilárdabb lábunk alatt a talaj; ma még fel se igen tudjuk fogni, mennyire.



INTELLEKTUS ÉS NONSENSE

Szentkuthy Miklós: Meghatározások és szerepek645

Szentkuthy Miklós  Praejéről épp harmincöt évvel ezelőtt írt szellemes recenziójában Szerb

Antal külön hangsúlyozta a regény „fenntartás nélküli” intelligenciáját. „Hangsúlyozni kell –

írta  –,  hogy  fenntartás  nélküli,  mert  esetleg  találtatik  más  magyar  író  is,  akinek  az

intelligenciája nem marad el  Szentkuthyé mögött,  de nincsen senki,  aki az intelligenciáját

ilyen nyíltan bele merné vinni az írásaiba.” Az intelligencia persze nem tévesztendő össze

holmi műveltséggel, bár sejthető, hogy egykor réges-régen, „az akkori idők meghatóan szolid

szokása  szerint”,  magántanári  habilitációt  készítve  „az  angol  XVII.  század  összefoglaló

kultúrképéről”, Szentkuthy is megismerte a művelődés szelídebb örömeit,  csakhogy ennek

semmi köze sincsen az intelligenciához, mert az utóbbi formai kritérium, a műveltség pedig

tartalmi.  Leginkább  talán  egy gyakran  visszatérő  tévedésével  jellemezhetnénk  Szentkuthy

„fenntartás nélküli” intelligenciáját, azzal a bizakodásával, ahogyan a mai „montázskultúra”

lehetőségeiről  elmélkedik,  „egyszerűen és  világosan értve  ezen azt,  hogy rádió,  televízió,

színes  képeslapok  milliói,  a  megkönnyített  utazások,  a  népnevelés  gazdagsága  stb.  az

átlagember számára lehetővé teszi, hogy a világ minden táját,  idejét,  termékét, ókori vagy

újkori divatját, a természettudomány eredményeit írásban és képben – szinte perceken belül

megismerje”. Boldog optimizmus, mely nem látja, hogy nemcsak az átlagemberekből, de a

tehetségesekből is teljességgel hiányzik éppen az a „fenntartás nélküli” intelligencia, amely az

efféle  megismeréshez  szükséges.  A „montázskultúra”  nagyon  kevés  ember  jellemzője,  az

olyasféle nagy intellektusoké, mint Rabelais, Joyce, MacLuhan vagy Szentkuthy. Más mint a

„fenntartásnélküliség” nem is magyarázhatja Szentkuthy (és MacLuhan) optimizmusát; az a

sok ezer összefüggő és össze nem függő dolog a legtöbb emberben legfeljebb műveltséggé

válik, filologizáló cédulák halmazává vagy sznobsággá; a „montázs-képződés” soha nem az

ezerféle  tartalomtól  függ,  hanem  a  formától,  az  intellektustól.  Csak  ha  az  intellektus

„összekombinálja”, akkor válik természetes tudattá „görög váza és strandoló nő, melltartó és

azkét halotti maszk, japán színházi kosztüm és űrrakéta mértani pontos árnyképe”. Nem az

„átlagember”  természetes  tudata  ilyen,  hanem Szentkuthyé,  ahogyan  az  már  a  csodálatos

645 Forrás:  Vekerdi  László:  Intellektus  és  nonsense. Szentkuthy  Miklós:  Meghatározások  és  szerepek.
Budapest, 1969. = Híd 33 (1969) No. 10. pp. 1161–1163. 



Praeben  látható  volt,  s  ahogyan  utolérhetetlen  pontossággal  jellemezte  Szerb  Antal

pótolhatatlan  intellektusa:  „A  könyvben  hajszálfinom  ismeretelméleti  spekulációk

váltakoznak  impresszionista  fürdőtrikó-leírásokkal.  De  mire  átengedjük  magunkat  a

fürdőtrikó  frivol  hangulatának,  kiderül,  hogy  tulajdonképpen  valami  hallatlanul  modern

épületről van szó, ahol minden üvegből van, kivéve az ablakokat.” Mármost az ablak valóban

rendkívül  fontos  kivétel  Szentkuthy  tanulmányaiban  is,  ahol  minden  csupa  de  csupa

értelemből van, kivéve az intellektust – nisi intellectus ipse –, ami szerencsére és roppant

jellemzően hamisítatlan kelta nonsense-ből készült, és talán épp ezzel magyarázható, hogy ez

a  hatalmas  intellektus-pagoda  sohasem  válik  unalmassá  vagy  bosszantóvá.  Az  olvasó

sértetlenül vitorlázhat a neofrivolság és a sznobizmus Szküllája és Kharübdrisze között. Mert

az  a  mérték,  amit  Szentkuthy  az  Odüsszeiában fölfedezni  vél  és  dicsér,  őrá  bizonyosan

jellemző;  a  montázs  villódzásában,  meglepő  társításokba  törve,  a  meghökkentő

meghatározások sűrűjében, a hatásos hasonlatok hullámain, a tündérszójátékok csodaerőjében

és az ész akrobatamutatványai közepette oly természetesen viselkedik minden egyes mondata,

mintha  egy meghatóan szolid  irodalomtörténeti  habilitációból  lépett  volna  ki;  „de  milyen

biztos  arányérzék  kell  ahhoz,  hogy az  egészből  mégse  legyen  Offenbach-féle  mitológiai

kabaré.” Milyen biztos arányérzékre, már majd' aszkétikus szigorúságra vall például, hogy az

egész könyvben egyetlenegyszer, a 131. oldalon fordul csak elő az a nagyszerű „(hehehe!)”,

kötetnyi  kritikai  monográfiáknál  tökéletesebben  jellemezve  egy szellemtörténeti  szituációt

(hehehe!).  Ez az arányérzék, ez a mérték,  ez az „ízlés” – mondjuk ki,  noha félve,  hiszen

annyira  kompromittálták  ezt  a  szép  szót  –  egészen  ritka  vendég  mifelénk,  és  miatta

egymagában  különleges  jelentőségű  Szentkuthy  kötete,  aminthogy  a  mérték  jelenléte  is

egészen különleges jelentőségű Szentkuthy kötetében. E nélkül elképzelhetetlen üdítő (idült

iróniahiányban  szenvedő  irodalmunkban  valóságos  gyógyszerként  ható)  iróniája.  Mert

humoristával természetesen bőven (tán túlságosan is bőven) meg vagyunk áldva, azonban az

iróniához más is szükséges, először is olyan nagy intelligencia, mint Szentkuthyé, aztán olyan

egészséges nonsense érzék, azután arányérzék, ízlés, aztán még valami nagyon fontos, amit

nehéz lenne pontosabban meghatározni annál, hogy – irónia, hiszen „az emberi nyelv  nem

arra  való,  hogy  mértani  tökéletességgel  fogalmakat  határozzon  meg,  sőt  erre  a  leg-  és

legkevésbé alkalmas”,  az irónia pedig épp az emberi nyelv legjellemzőbb tulajdonsága (a

matematika épp ezért – fájdalmasan és szégyenteljesen – szükségképpen nélkülözni kénytelen

az iróniát és elképzelni sem lehet elkeserítőbb elnyomorodást, mint hogy egyszer az emberi

nyelvet a computerek embertelen matematikai blablája váltja föl). Vitatható, hogy mit érnek a

nyelvi meghatározások, de az vitathatatlan, hogy csak az irónia röpítheti át őket a „logika” és



a „non-sense”, a „spiess és a Baccháns” szabványruhás ellentétein. S e nélkül még a legjobb

írók  is  „kétségbeejtően  bizonytalanok,  elhagyottak,  tájékozatlanok,  idegesek;

kérdőjelgörcsökben  nyomorognak  a  beleik,  félnek,  és:  kínjukban  értelmi  nimfomániásak.

Örök fenyegettetésük tudatában lesznek – ezt képzelik fegyverüknek! – intellektuálisak és

lényegturkálók.”  Mi  mentheti  meg  őket  a  „geisteskedő”  lényegturkálástól?  Vagy  a

naturalizmus vagy a szürrealizmus legalább ennyire veszélyes kísértésétől? Thomas Mann,

Joyce  és  Dylan  Thomas  példáját  elemezve  Szentkuthy  aprólékos  szakértelemmel  (az

aprólékosságot és a szakértelmet kell hangsúlyozni)  dolgozza ki a választ:  a humor. Amit

persze nem szabad összetéveszteni a humoristák ténykedésével. Mann, Joyce, Dylan Thomas:

egyiknél  a  fölényes  intellektus  öniróniája,  másiknál  a  nyelv  konfidens,  önálló  élete,

harmadiknál  az  élet  gyermeki  őszintesége  (másféle  is  lehet?)  véd  az  intellektuális

lényegturkálás, a nyers naturalizmus és a hisztériás szürrealizmus zsákutcájától, s bár külön

utakon,  mindhárom  a  humor  birodalmába  vezet.  Ismétlendő,  hogy  Szentkuthy  okfejtése

aprólékos  és  szakszerű,  és  az  efféle  sommás   meghatározások  még  a  lényegét  sem

érzékeltethetik;  nincs  is  egyéb céljuk,  mint  hogy utaljanak a  humor szerepére  Szentkuthy

tanulmányaiban.  „Lopás,  paráznaság,  hazugság,  szadizmus  és  még  egy csomó hasonló  jó

dolog  szerepel  itt:  moralisták,  freudisták,  gyermekkertésznők  és  pornográfusok

agyonkérődzött csemegéi – és mit tesz a humor, a szűziesen friss őszinteség? Azt a csodát,

hogy a fejezet elolvasása után kacagás, bölcsesség, fölény és emberszeretet marad bennünk” –

írta az Ifjúkori önarcképhez. Persze csak nagyon ritka pillanat a „szűzies őszinteség” és a

frissesség; a művészetben másféle „őszinteség” dominál: a cirkusz, a komédia, a bohócok, a

bábok őszintesége. „Mintha minden művészet mélyén ez a komédiás látás csavarogna, legyen

isteni komédia, legyen emberi komédia; a legszentebb misztériumok öt percig nem bírták ki,

hogy bibliai  eseményekből  ne  csináljanak  paraszti,  populáris  burleszket.”  „A szinpadiság

tudata”,  írja  egy  helyütt  kissé  tudálékosan,  persze  stílszerűen,  hiszen  réges-régi  doktori

disszertációjából  idézi  a  meghatározást.  Később  ezt  a  habilitációba  illő  komolyságot

föloldotta az irónia, de a színház, a komédia, a cirkusz mindig megőrizte kivételes szerepét

Szentkuthy  tanulmányaiban.  „Miért?  Mért  vonzódott  minden  nagy  művész  a

dummeraugusztok,  műlovarnők  és  menüettet  táncoló  elefántok  világához?  ...  Hol  habzik,

fonódik  ilyen  istállószagú  elemi  közelségben  erotika,  állatvilág,  ügyesség,  zene,  kacagás,

félelem,  maskarás  parádé,  mint  a  cirkuszban?”  Hát,  nem mindig  lehet  a  nagy művészek

vonzalmát megérteni, mindenesetre egyik-másik „fertelmesen okos dolgokat akar mondani a

világról, és iszonyatosan vigyáz, hogy ne lássék »az okos német«-nek: ezért beszél tettetett

naivitással  a  panoptikum szépségeiről”,  de  az  is  lehet,  hogy úgy gondolja,  hogy ha  már



szerep,  legyen  kövér,  és  az  is  kétségtelen,  hogy ebben a  sokféle  szerep  által  meggyötört

világban  még  mindig  a  dummerauguszt  szerepe  a  legszimpatikusabb.  Akárhogyan  is,  a

cirkusz  szinte  bibliai  korú  csábnői,  a  halálugrások  és  a  groteszk  bukfencek  Szentkuthy

világában elvesztik misztikus nagyképűségüket, és „gráciát” kapnak, ahogy a 157. oldalon

olvassuk. S ezt szeretnének kapni eme recenziót pótló legszerényebb széljegyzetek is.

A Magvető Kiadót pedig igazán dicséret illeti, hogy észrevette Szentkuthy folyóiratokba

s  könyvelőszókba  szétszórt  esszéit,  s  összeállította  –  sajtóhiba  nélkül!  –  ezt  a  pompás,

Praehez méltó kötetet.



KŐRÖSI JÓZSEF – HARMINCHÁROM ÉV A „VALÓSÁG”

RABSÁGÁBAN646

„A  Valóság  vendége” –  írta magáról Benedek Istvánra emlékeztető címtaláló géniuszával

Lengyel  László,  a  nagy  folyóiratot  bemutató  szép,  okos,  személyes  esszéje  fölé  címül.

„Harminchárom év a  Valóság rabságában” – fogalmazta meg összegezésképpen életérzését

Huszár Tibor interjúsorozata elé Kőrösi József. „Vendégség” és „rabság” együtt elmond talán

valamit abból a bonyolult és termékeny viszonyból, ami szerzők százait fűzte évtizedeken

keresztül és nemzedékeken át a Valósághoz és személy szerint Kőrösihez, hiszen – amint az

interjúban elhangzik – „egyszercsak kezdték mondani, hogy ha Valóság, akkor az Kőrösi...”

Souverain szerkesztő volt, ami nem azt jelenti, hogy egyszemélyi vagy pláne autokrata, de azt

igen, hogy mindig magától tudta, hogy mit kell csinálnia. Talán a sakkban is ezt szerette, a

lépések racionális kiszámíthatóságát, a lehető legtöbb lépéssel előre. Ezért is tudhatott  tán

olyan hosszú ideig annyi sok és annyira sokféle szerzőt vendégül fogadni; többnyire szívesen,

de mindig határozottan vendég gyanánt: a Valóságot sohasem a szerzői determinálták és nem

voltak  „hősei”  mint  a  Nyugatnak,  a  hozzá  szerkesztői  souverainitás  szempontjából  és

jelentőség tekintetében egyedül hasonlítható huszadik századi magyar folyóiratnak. Akiket a

Valóságban  a  mából  visszatekintve  tán  joggal  „hősként”  vagy  „protagonistaként”

jellemezhetünk (mondjuk mint Liska Tibor, Szűcs Jenő vagy Hankiss), azok is csak vendégek

voltak,  jóllehet  kivételes  respektussal  és  figyelemmel  fogadottak.  A  különbség  persze  a

korban is rejlik: Osvát maga is ünnepelt hőse volt a  Nyugatnak nagy szerzőivel együtt, míg

Kőrösi  nagyon  határozottan  és  hangsúlyosan  rabságnak  tudta  a  maga  munkáját.  Nem

„szolgálatnak”  tehát  és  még  kevésbé  „küldetésnek”.  Független  rabként  szerkesztette  a

folyóiratot, és éppen mert önként és elszántan (ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül tudatosan)

vállalta  a  Valóság és  csak a  Valóság  rabságát,  épp azért  válhatott  abban az ideológiai  és

hatalmi  rabságokkal  teljes  korban  elképesztően  és  elképzelhetetlenül  függetlenné.  Kőrösi

Jóska  a  Valóság rabságában  (majdnem)  szabad  ember  volt,  Bibó  István  értelmében  vett

demokrata, aki a gonddal és becsülettel végzett munka örömében találja meg az élet értelmét.

Leginkább tán ezért válhatott a Valóság közvélemény – sőt olykor történelem-formáló erővé.

Ez azonban már  egy részletes  és  kritikus  folyóirat-monográfiára  tartozik,  amilyent  a  régi
646 Forrás: Vekerdi László: Kőrösi József (1928–1997) = Új Forrás 31 (1999) No. 3. pp. 68–70. –  A Kőrösi
József emlékkönyv (Bp., 1998, Corvina) margójára.



Válaszról nemrégiben publikált Széchenyi Ágnes, csak hát a Valóság esetében négy esztendő

(1934-1938) helyett  csaknem négy évtizedben kellene kibontani,  értelmezni,  kommentálni

„elvek,  frontok,  nemzedékek” változásait,  összjátékait,  ütközéseit.  Maga Kőrösi teremtette

meg különben ehhez is a nélkülözhetetlen segédeszközt, nyugdíjba kényszerítése után atlaszi

munkával összeállított Repertóriumával.

Rendes  megemlékezésnek  szólnia  kellene  itt  a  család  és  a  gyerekkor  hátteréről,  a

tanulás és a munkába állás meghatározó élményeiről, a pálya fontosabb szakaszairól, az elért

eredményekről. Azonban mindaz ami ezekből fontos az itt elmondhatónál százszor szebben

megtalálható az említett  interjúban. Itt  inkább Lengyel  László  Valóság-esszéjéből  idéznék

valamit  „a  Valóság módszeré”-ről:  „Jobb  esetben  egy  telefon  vagy  egy  kétsoros  levél

értesítette  az  írót,  hogy  cikkének  megbeszélésére  ekkor  és  ekkor  jelenjen  meg  a

szerkesztőségben.  A  sivár  irodákban  előre  jutva  az  elképedt  és  álmélkodó  szerencsétlen

egyenesen a főszerkesztő színe elé juthatott, aki gólyalábain dülöngve járt a recsegő padlón,

és  ordítva  tárgyalta  a  világ  sorát  a  többi  szerkesztővel.  A  világ  kicsiny  történeteket,

anekdotákat, példabeszédeket jelentett. 

A szerző ezen Istenektől és félistenektől megsemmisülten csak dadogva tudott felelgetni

azokra  a  kérdésekre,  amelyeknek az  égvilágon  semmi  közül  nem volt  művéhez,  s  abban

reménykedett, hogy válaszai javítják a cikk megjelenésének esélyeit.” Hiába reménykedett,

természetesen.  Mert a  szerkesztők a  maguk anekdotákban feloldódó pompás összjátékával

(Kőrösi  körül  bámulatos  csapatmunka  tudott  kialakulni  anélkül,  hogy  ő  a  legcsekélyebb

mértékben  igyekezett  volna  ilyesmit  kialakítani)  „azért  kínozták  az  embert,  hogy a  saját

stílusát csiszolja ki. Nem az övékét kellett követnem. Nem akarták, hogy úgy írjak, mint ők.

Nem a saját mondataikat akarták viszontlátni. Elfogadták, sőt erőltették a saját stílust. »Ez

nem maga, ez nem magától való« – volt a leggyakoribb megjegyzés. Máig nem bántam meg,

hogy ők voltak az első olvasóim.”

Pontosan ezt s így tapasztalhattam én is, valamikor a hatvanas évek elején-közepén, és

máig nem bántam meg én sem. Azt is ideértve, hogy később, mikor már a Valóság hasábjain

valamelyest közölhető szerzővé ütődtem, épp a leginkább „magamtól való” cikkeimet kaptam

tőlük vissza. Az egyikre máig büszke vagyok: „Lacikám, bocsásd már meg ezt nekünk” írta rá

Kőrösi jellegzetes ákom-bákom, ám többnyire mégis jól olvasható betűivel. Akkor egy kicsit

fájt,  de lassan kezdtem úgy érezni,  hogy felér egy lovaggá ütéssel.  Kőrösi nevelt anélkül,

hogy egy cseppet is nevelni akart volna. Nemcsak szerzőket, szerkesztőket is. És nemcsak a

Valóság  háza  táján  és  nemcsak  a  társadalomtudományok  területén.  Leghűségesebb

sakkpartnere például a nagy múltú Természettudományi Közlöny rabságában a maga szelídebb



szerkesztői  természetére  és  halkabb  saját  hangjaira  hallgatva  egyre  inkább  Kőrösire

emlékeztet; nem is annyira „módszerében”, mint inkább Kőrösi (nem Feyerabend értelmében

vett) humánus „módszer-ellenességében”. Ahogyan a gyászjelentésre írtan sugallja az Ady-

vers: „S a csillagszóró éjszakák / Ma sem engedik feledtetni / Az ember Szépbe-szőtt hitét.” 



DOMOKOS MÁTYÁS HÁRMASKÖNYVE647

Domokos Mátyás új könyve „Hármaskönyv”, ahogyan azt a reneszánsz humanisták értették,

freskókon  és  festményeken  érlelt  gondolkozásukkal,  a  hármas  oltárok  mintájára:  három

önálló, szervesen (de nem szorosan) összetartozó egység.

Mint  a  La  Divina  Commedia:  „utazások”  hármas  egysége  a  két  választott  vezető,

Vergilius és Beatrice egyikének vezetésével mindenik, és mindenikben énekek jól rendezett,

számozott, az egészben összhangzó halmaza található.

Kiírhatnánk a vezetőket Domokos Mátyás Hármaskönyvében is: az 1. könyvben például

nyilvánvalóan Babits és Bibó.

A következő két könyvben Domokos „apát” a magyar poézis nagy alkotóit mutatja be

és a prózaírás legszebb tájait járja be, ugyancsak „vezetők” közvetítésével. A választott költők

között találgathat az olvasó, ez is fényűzéséhez tartozik. A recenzens pedig ezen túl próbálja

majd  a  könyvek  szövegét  követni,  a  szervesen  hozzájuk  tartozó  címekkel  –  alcímekkel,

mottókkal együtt, az adott sorrendben, de olykor „visszapillantó tükör” igénybevételével. Így

olvasása nem mindig egészen egyszerű. „A múltnál nincs kényesebb dolog”

Domokos Mátyás

Az olvasó fényűzése

Esszék, tanulmányok fél évszázad terméséből

1.

A rontás ellen. Bp. Nap Kiadó, 2007, 215. old.

Regény tükör által homályosan.

A „létező szocializmus” magyar regényirodalma

A múltnál nincsen

kényesebb dolog;

mint tüzes vashoz,

nyúlj félve hozzá:

másképp tudomásodra

647 Forrás: Vekerdi László: Domokos Mátyás hármaskönyve. = Forrás 40 (2008) No. 9. pp. 101–103. 



hozná,

mily forró a saját korod.

(Goethe: Xéniák –

Kálnoky László fordítása)

Domokos Mátyás

Hajnali józanság.

Esszék, viták, elemzések

Bp. Kortárs kiadó, 1997, 7. old.

1997-ben  a  Hajnali  józanság című  kötetben  ugyanazt  A  „létező  szocializmus”  magyar

regényirodalma című esszét vezeti fel a Goethétől vett mottó, mint 10 esztendő múlva Az

olvasó fényűzése első, A rontás ellen című kötetében. De „ugyanarról másképpen”. A rontás

ellenben a Goethe-mottóval bevezetett  esszét esettanulmány – értelmező esszék sora előzi

meg,  s  a  kötet  legelején  két  iránymutató  –  értékadó  –  mértékteremtő,  önéletrajzi

vonatkozásokkal-hivatkozásokkal konkretizált írássorozat: Babitsról és Bibó Istvánról.

Boldogtalan, ki magasan fut

– Babits Mihály. Légy ellenállás.

Babits Mihály útja (Kortárs, 2002, 4. sz.)

Közegellenállás.

Babits Mihály küzdelmei (1993)

Bibó István

Elmaradt kollokvium helyett (Holmi, 1996. augusztus)

A rontás ellenben kitágul a regénytükör látószöge: meglátjuk, átéljük, miként miként és

miért  fejlődött,  fejlődhetett  ki  minden ellenszél,  rontás,  rosszindulat,  fondorlatok,  hatalmi,

politikai manipulációk ellenére és ellenében a magyar  prózaírás egyik fénykora,  az ehhez

nélkülözhetetlen  kritikusi,  lektori,  szerkesztői,  kiadói  háttérrel  együtt.  Domokos  Mátyás

pályaíve mentén bepillanthatunk ebbe is: figyelve és figyelmeztetve mindig a goethei intésre:

„A múltnál  nincsen kényesebb dolog.”  Csak a jelen,  ha  nem kényességének megfelelően

nyúlunk a múlthoz.

Talán ezt sejthette meg Schöpflin Aladár, amikor  A magyar irodalom története a XX.

században  című könyvében (Grill  Károly Könyvkiadó Vállalata kiadása,  Budapest,  1937).

Múlt és jelen kölcsönös tükröztetésében, a történelmi, társadalmi, politikai, gazdasági, emberi

vonatkozások és vonzódások drámaian változó hátterében vázolja fel egy úgyszintén nehéz

korszak magyar irodalmának küzdelmeit, töredelmeit, eredményeit.



Az olvasó fényűzése második, „A költői képzelet nyomában” című kötetében mindezt, s

még mennyi mindent, saját életpályájának-munkájának látószögében, tükröződésében mondja

el. Egyfajta  „Ember és szerep”; csak éppen azonos a kettő. De tán Németh Lászlónál is az

volt,  csak  nem  tudott,  vagy  nem  akart  tudni  róla?  „A  költői  képzelet  nyomában”  című

munkájában Domokos Mátyás mindenesetre a jelen és a múlt magyar poézisének ragyogó

világát és poétáinak fényűző arcképcsarnokát festette meg. Fülep Lajoséra fordítva a szót,

akár azt is mondhatnánk: irodalomfilozófiát teremtett.

„Az életre figyelés prózaírói” címet viselő 3. könyv folytatja és betetőzi ezt a munkát.

Ha  Domokos  Mátyás  hármaskönyvében  az  elsőt  pokolnak,  a  másodikat  mennyországnak

tekintjük, akkor ez a harmadik a purgatórium. Összegez,  értelmez és kitekintést  teremt.  S

lévén minden értelmezés egyúttal értékelés, írói-kritikusi kötelességvállalást sugall, követel,

Babits  Mihály-i  és  Bibó  István-i  értelemben  és  tudatossággal,  Illyés  Gyula-i  és  Németh

László-i elszántsággal és történeti – filológiai sorsérzékkel.

Hármaskönyve  harmadikában  Domokos  Mátyás  felismeri  és  felvázolja  a

folytat(hat)óságot  (vigyázat:  nem  a  „folytatást”,  nem  a  „folyamatosságot”!)  Mikszáth

tizenkilencedik század végi elbeszéléseitől „Az életre figyelés prózaírói”-hoz.

Mikszáth késői elbeszéléseiben „abból merít amit látott, és nem abból amit olvasott”...

„Már  Schöpflin  Aladár  megjegyezte,  hogy  ezekkel  a  művekkel  Mikszáth  kijózanította  a

romantikát,  »mert  eltávolította  belőle  a  fantázia  minden  túlzását;  a  földhöz  kötötte,

temperatúráját  lehűtötte«.  Az  írói  szándék  sorsának  iróniája,  hogy  ezt  a  »lehűtést«  a

romantika  színpadán  végezte  el.  Hogy  a  magyar  prózairodalmat  olyan  nem  mindennapi

figurák, különcök szerepeltetésével vezette ki Jókai köpenye alól, amilyen például a magyar

Don Quijotenak tartott  nedeci  várúr...”  Az ő históriáját  a  Beszterce  ostromából  választja

Domokos Mátyás, demonstrálására és magyarázatára, hogy hogyan és miért lehet a nyugati

elbeszélő  irodalomban  jól  bevált  metafora,  vagy  mondjuk  inkább  paradigma  teljesen

alkalmatlan a magyar irodalomban történések és cselekedetek magyarázatára – értelmezésére,

leírására. Idézni kellene az egész okfejtést, mert még oly hosszú kiragadott idézetekkel sem

lehet  még  csak  sejtetni  sem  Domokos  Mátyás  problémafelvetésének  és  -megoldásának

logikai,  helyesebben  inkább  már  egyenesen  matematikai  precizitását,  szigorát,

leleményességét, szépségét, szellemességét, az idézetek illeszkedését és relevanciáját Thomas

Manntól  Schöpflinen  és  Király  Istvánon  keresztül  Sőtér  Istvánig  és  tovább,  a  kétféle,  a

nyugati és a hazai társadalmi, politikai, történelmi környezet irodalomformáló, meghatározó

komparatisztikáját.  De  mindezzel  együtt,  újból  hivatkozva  Schöpflinre,  egy  külön  kis

fejezetben (A szerep csapdája) kiemeli azt is, „hogy ami a Mikszáth-hősökkel történik milyen



jellemzően éles fényt vet arra is, ami bennük zajlik. És azt is tudta, hogy mindez azért van így,

mert Mikszáth elbeszélő művészete van közelebb az epika ősforrásához...”, azaz az élethez és

az életre figyelő beszédhez.

És innen már csak egy lépés, még ha jó nagy is a trilógia harmadik könyve: „Az életre

figyelés prózaírói”. Mikszáth Kálmántól kezdve Domokos Mátyás kiválaszt és sorra bemutat

közülük Esterházy Péterig 11-et. És vázolja küzdelmeiket  „A rontás ellen”, önmagáról sem

feledkezve meg, mint küzdő- és segítőtársukról, barátjukról. Ő ebben a fényes együttesben

„az életre figyelés” irodalomtörténésze, kritikusa, lektora, szerkesztője, kiadója: mindenese.

Munkásságával egy nehéz sorsú nemzedéket segített életben tartani és kiteljesedni. Az olvasó

fényűzése  híven és poétáihoz-prózaíróihoz méltóképpen dokumentálja ezt  is,  szerves része

nemcsak az  irodalomtörténet-írásnak  és  a  kritikai  irodalomnak,  de  a  szépirodalomnak,  az

elbeszélésnek, a prózaírásnak is. Életre figyelő próza. Regény a magyar versről és prózáról,

ahogyan akadályok és rontások ellen, mindig ellenszéllel szemben, az ország sorsának tán

legnehezebb fordulójában egyik legfényesebb korszakát élte-alkotta meg. (Nap Kiadó)



„ORFEUSZ TÁVOZÁSA”

Fodor András emlékére648

„Döbbenetes a hír.  Nézem a kézírását, a betűket, a szavakat, a halála előtt három nappal írt

névnapi  köszöntőt...”  Bertók  László  kezdi  így  búcsúját  Fodor  Andrástól,  és  ugyanígy,

ugyanilyen rémült döbbentettel néztem én kézírását az újból kézbe vett képeslapon, mikor pár

napos késéssel megtudtam a rettenetes hírt. Mert mint hosszú évtizedek óta minden esztendőben,

most  is  hűségesen  és  pontosan  érkezett  Fonyódról  a  László-napi  köszöntő,  997.  VI.  24-i

dátummal. Néhány kedves és biztató mondat s jókívánság után rövid állapot-beszámoló: „Tíz

napja vagyok itt; szívemmel nincs semmi baj, verseket is írtam, pedig az elején úgy éreztem, ez

már teljesen hiábavaló.”

Ez se lesz hát többé. Levél Fodor Banditól. Csodálatos levelező volt, más „hangnemben”,

de  tán  csak  Ilia  Miskához  fogható.  Vigasztaltak  a  levelei  és  muzsikáltak.  És  többnyire

tudósítottak valamiről,  valami lényegesről,  még a rövid üdvözlő kártyák is, olykor tán azok

leginkább. Ahogyan például Firenzéből a San Miniato al Monte képével Fülepre emlékeztetett:

„Innen legszebb a Város.” És amilyen szíves örömmel, hamisítatlan kedvességgel, lekötelező

bájjal  tudta  dedikálni  új  könyveit!  „Vekerdi  Laciéknak.  Könyvhétre  nevelt  MEGGYFÁmat,

netán  utolsó  verseskönyvemet,  igaz  szeretettel  ajánlom:  Fodor  Bandi.  992.  VI.  5.”  Ki

gondolhatta akkor, hogy a címadó vers alig néhány év múltán ilyen szomorú jelentéssel bővül?

„Meghozta termését / a meggyfa könnyedén, / senki se kérte, – / boldog fölöslegével mosolyog /

míg én / kínban fogant gyümölcseimmel / erőlködöm csak évről-évre. // Mégis hasonlítunk, /

ahogy a porhanyó föld / savanyú-édes nedve / testünkön átremeg, / ahogy a végső tiszta kényszer

/ a duzzadó vér eleven szinében / kiütközik / s ezernyi kis kerek / világként ott ragyog az üres

égen... / Ragyog, / ha még nem is kell senkinek.” A kötet egyik verse WS-t idézi: „S hagyta,

hogy egy kockás füzet / kitépett lapjára leírjuk / végső igéit útravalóul: / »Meghalni nem könnyű.

Nem élni könnyebb«.”

A kötet lapjain különben is, a Fodor-versekhez képest szokatlanul gyakran, föl-fölbukkan a

halál: „Először éltem át, hogy / meg is lehetne halni”; „Meg lehet halni elevenen is”; „meg kellett

halnia”. Meg kellett halnia? „A verset termő napok után – írja Bertók – hazakészült Budapestre,

648  Forrás: Vekerdi László: „Orfeusz távozása”. = Kortárs 41 (1997) No. 8. pp. 10–11.



még  egyszer  beúszott  a  Balatonba.  A  sors  úgy  intézte,  hogy  az  annyiszor  megverselt,  az

olyannyira szeretett szülőföldön, Somogyban érje 68 éves korában a halál.” A mítoszteremtő

görög képzelet legendát szőne halála köré, s talán a szülőföld tájait beragyogó nagy Tó szelíd

fényeiben vélné felvillanni múlhatatlan mosolyát. Mert a maga módján ez a józan, megbízható,

pontos, kedves, ha kellett célszerűen praktikus poéta is „mítoszok határán” járt, még ha másként

is,  mint  zordonabb  debreceni  elődje,  Gulyás  Pál  (akinek  verseiből  különben  ő  készítette  a

válogatást Kormos „Gyöngyszemeibe”). Egyedeire hulló és identitásaiba (sőt: identitástudataiba)

zárkózó korunkban van-e tűnőbb és  elérhetetlenebb hűség, rokonszenv,  összetartozás,  hitvesi

szeretet, baráti becsülni tudás, tisztesség mítoszainál, melyeknek határait Fodor András ifjúkori

eszmélésétől utolsó balatoni úszásáig híven és elszántan figyelte, hirdette, szerette, őrizte, „ha még

nem is kell senkinek”. Emberségben sokunknak ő a példa, még ha nem is követhető. Mert az a

fáradhatatlan másikra-figyelés, az a mások fejével gondolkozni és szívével érezni tudó akarat,

ami  őbenne  élt,  az  csak  nagyon  keveseknek  sajátja.  Naplóit  is,  túl  a  lankadatlan

megfigyelőkedven, leginkább tán ez avatja megkerülhetetlen kortörténeti dokumentumokká.

De ez az irodalomtörténészekre tartozik; hanem miránk a bánat, hogy tűntével mifelénk még

kevesebben fognak majd tudni szót érteni és fogják tudni becsülni egymást. Csak én magam

például hány értékes ember ismeretségét, sőt talán olykor barátságát köszönhetem neki! És

nem is egy segítő kézről  derült  ki  utóbb, hogy közvetlenül  vagy közvetve (akár  legendás

zenedélutánjainak  vagy  András-napi  vacsoráiknak  jó  emlékén  keresztül)  Fodor  Bandi

mozdította! Aztán meg ő „íratott be” Fülep Lajos Széher úti Egyetemére, ahol újratanultuk

tudás és tudomány ezernyi csínját-bínját.  A hatvanas évek rövid honi tavaszában pedig az

együtt-látás hatványozott örömével figyelhettük az évszakok és egy felséges elme változásait

sajkodi útjainkon, ahol „A terraszon még velünk ül a gazda; / és mindent lát, mindenre gondja

van, / minden szavunkhoz odatartja / lámpás fejét.”

Személyes  élmények  ezek,  restellném is  tán  említeni,  ha  nem tudnám,  hogy mások

ugyanezt vagy hasonlókat mondhatnak el Fodor Bandival kapcsolatban magukról, meglehet,

más  nevekkel  és  más  összefüggésekben.  Mert  bámulatosan  széles  határú  volt  és  nem

szorítkozott személyes ismeretségekre Fodor András eleven szellemi kapcsokat teremtő világa.

Nemrégiben például egy kemény kötésű, markáns arcú ősz úr keresett a könyvtárban, valami

képzőművészet-pedagógiai  ügyben,  s  mihelyst  megemlítette  Fodor  Bandi  nevét,  azonnal

valóságos régi ismerősként néztem a Fodor-esszék alapján Gerzson Pálra. Vagy felfigyelek,

hogy valaki a rádióban kifogástalan szakszerűséggel és mégis tökéletesen érthetően szól Fodor

András zenei írásairól, hűségéről Bartók, Kodály művészetéhez, s nyomban fölismerem Bónis

Ferenc stílusát, akinek két nagy könyvét Bandi által recenzeáltam a Kortársban, s Bandinak volt



rá gondja, hogy örömmel, gyorsan közvetítse – ritka élmény az ilyen recenzensnek – a Szerző

tetszését.

A szellem alkotó nyugtalanság, hirdette s valósította meg Németh László; Fodor András

verseivel,  esszéivel,  zeneismertetéseivel,  naplóival,  előadásaival,  itthoni  és  külhoni

utazásaival,  munkálkodásával  könyvtárban,  Írószövetségben,  szerkesztőségekben  azzal

egészítette ezt ki, hogy a szellem eleven szálak és összetartozások felismerése és szövése is,

lélektől lélekig. Hűség kérdése is a szellem, meglehet, olykor mítoszok határán – mint Colin

Mason  vagy  Fülep  Lajos  esetében  –,  de  sohasem  kritikátlanul,  rajongóan,  önfeladóan.

Érzékeny és  előkelő  lélek  volt:  minden  méltánytalanság,  hitványság,  hűtlenség,  hazugság

mélyen bántotta, akár ő szenvedett  tőle, akár más.  Tudott és mert haragudni – hisz Fülep

tanítványa volt –, és föl-fölszikrázik verseiben – igaz, ritkán – az irónia. Naplói sem mentesek

szigorú,  sőt kegyetlen jellemzésektől és kínos jelenetektől,  de hát ez egészen természetes,

hiszen  azon kevesekhez  tartozott,  akikben nyoma sincs  a  korunkra kiváltképpen jellemző

sokféle szemforgatásnak és álszentségnek. Sok egyéb közt tán éppen ez kötött hozzá, amióta

csak megismertem 57 fagyos tavaszán Forgács Péterék összejövetelén, ahol fiatal költők, írók,

kritikusok-szerkesztők, művészek, mérnökök, orvosok olvasták fel és bírálták munkáikat (és

szidták a környező világot). De ez már a Fodor-naplók kompetenciájának a körébe tartozik.

Őszinteség és belátás egymást korrigáló és erősítő fényeivel életében és versein Fodor András

azóta egy egész égtájat járt be és hozott emberközelbe a magyar poézis Glóbuszán. De ez meg

már,  sajnos, az irodalomtörténet-írásra tartozik.  A mi gondunk most csak a fájdalom és a

halálával hirtelen félelmetesen megnőtt hiány.

De mintha erről is szólna, mintha szólna is erről is tavalyi verseskötetének befejező

verse: „Romlás és működés közt / a végtelen űréből / türemlő élet és halál / alatt... A víz szine

fehérlő fémesen / derengve úgy ragyog, / mintha magába szívta volna / a rásüllyedt Napot. //

Csillagjegyek közt fordul épp a Glóbus, / de nem vallja ki titkát. / Az elemek nyugalma úgy

karol / mintha mindaz, mi fáj, / mi elveszett mögöttem, az égi-földi törvény / szövedékébe

fogva, / tovább kisérne, élne valahol...”



Szülőföld és (nagy)világ(ok) Fodor András műveiben, életében649

„Az intuitív  egységet  teremtő  és  lezáró  esztétikai  forma kívülről  öleli  körül  a

potenciális  szétdaraboltságban,  egyesítendőségben  és  beteljesületlenségben

megjelenő  tartalmat  (melynek  szétdaraboltsága  és  egyesítendő  mivolta  csak  a

művészeten kívül, az etikai életben valóságos), s ezzel a körülölelő mozdulattal új

értéksíkra, az izolált és befejezett, értékimmanenciájában nyugvó létezésszépség

értéksíkjára helyezi át.”650 

„Az eszmélés  időrendje  szerint  a  világ  nekem – írja  Fodor  András  a  Forrás »Szerelmes

földrajz«-ában megjelent tanulmányában – a Tótihoz képest sivár Pusztaberényben mutatta

meg  magát  először.  De  hát  a  behelyettesíthetetlen  gyerekkori  élmények  színtere:  az

előrakodó,  a  váltók,  a  raktár,  a  homokos út,  a  sáros csordahajtó,  a  tőzeges fekete  föld,  a

bozótok, a kanálispart, a vagonok, a traktor, a salakos ügetőpálya, a csőszkunyhók, a kazlak, a

parádéskocsisok,  a  lovászok,  a  béresek,  csirások;  közvetlen  környezetemben a  nyúlház,  a

kemence, a nyári konyha, a méhes, a kerekes kút, a konyhakert, a fehérre meszelt kövekkel

kirakott  virágágyások,  a  bukszusbokrok,  a  hársfák világa eltörölhetetlenül  mély nyomokat

hagyott bennem.” 

A  Szülöttem  föld című  kötet  (1990)  tanulmányaiból  és  naplórészleteiből  rendre

megtudható az is, hogy Pusztaberény után Somogy mely vidékein mutatta meg a világ magát

a növekvő gyermeknek és az ifjúvá serdülőnek,  hiszen Fodor András egyebütt  is,  sokfelé

otthon  van  Somogyban:  Kaposmérőn,  Kaposváron,  Fonyódon,  Buzsákon,  hogy  csak  a

Lengyeltótiról  szóló  vallomásában  felsoroltakat  idézzük,  melyekhez  személyes  sorsa  és

családi kötelmei révén különösen kötődik. 

„A megszakítatlan otthonlét folyamatát mindeközben mégis Lengyeltóti adta – írja. – A

többi szülőhelyváltozathoz képest talán a legfontosabbat mondhatom ki erről az utakkal,

árkokkal szabdalt,  Kéka–Tatárvár–Mohácsihegy közti rétekkel, bokrokkal, fasorokkal

váltakozó,  a  távoli  Balaton  leheletét  is  lebegtető  s  a  közeli  falu  körül  is  dombokat,

ligeteket,  nyájas  völgyeket  hordozó  környezetről  –  itt  nevelődtem költővé.  Amikor

1955-ben  első,  Hazafelé című  verskötetem  megjelent,  a  cím  eredeti  jelentése  és

általánosítható sugallata egyaránt ezt a vidéket idézte.” 

649 Vekerdi László: Szülőföld és (nagy)világ(ok) Fodor András műveiben, életében. (Előadásként elhangzott a
Fonyódi Helikonon 1998. március 20-án). = Somogy 27 (1999) No. 1. pp. 26–29.
650 Bahtyin, M. M.: A szó az életben és a költészetben. Bp., 1985. Európa. p. 98.



És ezzel a szülőhelyi táj potenciális szétdaraboltságban megjelenő tartalmait „új értéksíkra, az

izolált és befejezett, értékimmanenciájában nyugvó létezés-szépség értéksíkjára helyezi át”: 

„Most le kellene szállni, / talpfák fokán, váltók kölöncén / menni a síneken át / lecsukott

szemmel beszívni a raktár / kátrányba fojtott keserű szagát. / / Zenére szomjas füllel /

hallgatni  Szent  György-nap  után  /  a  tavak  meg  az  ég  /  között  az  újulás  sztakkátó

muzsikáját, / egymásba torló távirdajelét... / / ...Elnézni, berekágyán / milyen ábrándok

bolyhát / reszketteti a tőzeg. / Farukat villogtatva viszik-e még a sürgönyt, / ahogy apám

mondta –, / az őzek? // Fehér póznák alatt még ugyanaz a tábla. /Váltók, hidak, sínek.

Jegenye, bodza, nyárfa.” 

A szülőföld,  ahogyan kívülről átölelve (mint intuitív egységet teremtő és lezáró esztétikai

forma)  a  potenciális  szétdaraboltságban,  egyesítendőségben  és  beteljesületlenségben

megjelenő tartalmat, alkalmassá varázsolja a lelket, hogy később, az eszmélés rendje szerint

újra meg újra észrevehesse, illetve átélhesse azt, amit megmutat magából a világ, a szépség

értéksíkján. Mert az etikai élet síkján megmarad a szétdaraboltság: a létezés eredendő, végső

soron kiküszöbölhetetlen és mégis egységesítendő atomizáltsága. A csönd, amelyben hallani,

amint összekoccannak a molekulák. Ám ezáltal kapcsolatba is kerülnek, s az eszmélés rendje

szerint tündértükrökben tükröződhet a világ. A sokféle világ. A Zene világát, a Nagyvilágot és

a  Barátság  világát  egyszerre  és  egyaránt  megtestesítő  Colin  Masont  Fodor  András

szükségképpen vezeti  el  a  lengyeltóti  tájra;  és  tán  az  sem véletlen,  hogy amikor  évekkel

később Angliában újra meglátogatja barátját, ő meg ír tájakon vezeti körbe, mintegy választott

szülőföldje  gyanánt;  tájakon,  amelyek  (a  Napló  tanúsága  szerint)  dúr  skálában  szinte

megismétlik a lengyeltóti táj lágy hangjait. 

„Ahogy  az  elragadtatás  és  /  fájdalom egymásba  szakad,  /  torpanva  fenn  a  sziklák

kaptatóin, / reflexeid úgy csapnak a völgybe, / úgy döbben ránk a szurokszínű, vad /

fekete  tó.  /  /  Épp úgy,  ahogy a csend, a  súly /  árnyéktárnáiból  kisüt,  /  fölfénylik a

Zene...” 

És visszhangzik messziről a nagy Bartók-vers, ami kiérdemelte Fülep dicséretét. 

„Azóta  ébren  is  tudom,  hogy /  egész  világ  zenéd s  hogy benne /  hazatalálok  már:

fonódó, / burjánzó, zsongó, dús virágzás, / patakok, lombok lebegése, / zendülő rétek,



ünnep. S rá a / bruegheli kép: a torz, a furcsa/ meglóduló tánc, majd sűrűdő / ritmus:

allegro  barbaro,  vad,  /  dobbanva  rántott  merev  lándzsák,  /  fában  remegő  keskeny

penge.” 

S még mélyebbről a Zsoltárok, ahogyan még Kaposmérőből zengenek, Szenczi Molnár Albert

szavaival. Aztán a könyvek, és a kaposvári Somssich Gimnázium tanárai: Takáts Gyula és H.

Kovács Zoltán. Az önkéntelen fölkészülés az eszmélés következő nagy stációjára, az Eötvös-

kollégiumra, a háborúvég kegyetlen intermezzójával megszakítva... 

Fodor  András  művészetében-életében  a  kollégium  a  kizárással  és  az  azt  követő

egyetemistaévekkel együtt a második, a szellemi szülőföld, amely magába olvasztotta, de nem

felejtette el az elsőt a belőle fakadó somogyi otthonokkal, és tágra nyitotta a szemet, addig

még csak nem is gyanított vagy legfeljebb épp hogy csak gyanított világokra. Mindenekelőtt a

barátság világára, mert ezekben az ifjúkorban kötött barátságokban még nem választható szét

az  esztétikum értéksíkja  és  az  erkölcsi  élet  komisz  valósága,  így  az  utóbbi  eredendő  és

elkerülhetetlen  széttöredezettsége  és  konfliktusossága  (az  erkölcs  végeredményben  a

konfliktusok  többé-kevésbé  eredményes  „kezelésének”  mestersége)  nem  zavarja  meg  az

autonóm  szép  (közösség)teremtő  harmóniáját.  A  Lator–Fodor–Domokos–Mason  barátság

műhelyében, Fülep Lajos szigorú, felelős, figyelésre késztető tekintetének fénye alatt készült

el az a „kötőanyag”, ahogyan Vas István nevezte Fodor András barátságteremtő készségét, s

amint  többször  és  szívesen  idézi  róla  szólva  Domokos  Mátyás:  „A magyar  költészet  egy

fontos anyaggal, mondhatnám kötőanyaggal volna szegényebb nélküle.” S ma szegényebb az

egész magyar élet, sőt működésképtelenebb. Mert ez a „kötőanyag” teljes egészében, vidám

apróságokban, sőt futó találkozások esetlegességeiben is, valahogy szellemi természetű volt;

spirituális szubsztancia vagy szubsztanciális forma, azért is volt talán oly természetesen és

szinte  közvetlenül  versbe  átültethető.  Mint  az  a  Bertók-levél,  amit  csak  sorokba  kellett

tördelni, hogy kikerekedjen belőle egy jellegzetes Fodor-vers. 

„»Jó elgondolni, hogy / létezett (nehezebb) hely és idő, / mikor a kő alatt / egy-egy jó

szó, / egy-egy ajándékba adott / kézszorítás, / egy jó cselekedet, ami / magában hordja

jutalmát, / jelentette az életet, / a megmaradást, a jövőt; / s hogy volt ember, kinek az

efféle  /  természetéből  fakadt.  /  Persze  /  folytatás  is  volt,  van,  hiszen  /  közben

megöregedtünk, / s jó sokára / s valamennyire / »felnőttem« én is, / de ez már másik

fejezet, / ága-boga csak annak a törzsnek, / ami 35 éve / kis híján kettétörött...« / / Lehet,

e napi gyöngeség csak, / hogy lemásoltam így e szöveget, / de mentségemre, azt hiszem,



az egyik / legszebb levél, mit életemben kaptam. / 1990. X. 5.” (Kapott pedig és írt jó

sokat; fáradhatatlan és hűséges levelező lévén.) 

Fodor András  és  Németh  László levelezéséről  szólva  Németh Ágnes az  Új Forrás 1998.

februári számában kristálytisztán és általános érvénnyel fogalmazott: 

„És miről is szól,  mit  mutat meg nekünk Németh László és Fodor András majd két

évtizedig  tartó  levélváltása?  A  levelekben  szó  van  irodalomról,  családi  életükről,

problémáikról, de legfőképpen arról, hogy az én édesapám hogyan vágyott a szeretetre,

s Fodor András valódi költői érzékenységgel ezt nyújtotta neki, miközben maga is erőt

merített kapcsolatuktól. A levelekből kitűnik, hogy András nemcsak a barátság költője

volt, aki legszebb verseit a barátságról írta, de élte is a barátságot.” 

Talán,  mert  –  a  Naplóból  látszik  – élte  a  verseit?  Ahogyan az  évenkénti  fonyódi  júniusi

versíró hetek friss termését legszűkebb baráti körének bemutatja, s az izgalom és érdeklődés,

ahogyan véleményüket várja, az ugyanaz a poétai érzékenység és biztonság, amellyel ezernyi

apró és valós részlet felsorolásán át Lengyeltótit jelöli ki szülőhelye gyanánt: „itt nevelődtem

költővé”. Fodor András a családi, a baráti, a mester- és tanítványi vonzások és választások

révén  meg  tudta  teremteni  a  megszakítatlan  otthonlét  folyamatát  a  világban.  És  nemcsak

magának. Költőtársak sorának teremtett otthont és bemutatkozási lehetőséget a Fészek Klub

lassan legendává foszló estjein, irányzatoktól és stílusoktól függetlenül. Életének részévé vált

ez a munka, saját személyes alkotásává, s másoknak használva nyilván észre se igen vette,

hogy miként növeli ezzel is szüntelenül táguló világát. Szó szerint, földrajzi értelemben is

értve a világot, mert a barátságokból és emberi vonzalmakból utak fakadtak, s az élmények

azután  pontos  és  emberi  részletekben  gazdag  útinaplókban  s  versekben  formálódtak

immanens esztétikai síkon realitássá; a Colin Masonnal közös párizsi kirándulásuk például,

Sztravinszkij zenéjének a zene világán messzi túlmutató, legszorongatóbb gondjainkig leásó

interpretálásáig. Cs. Varga István a már említett Új Forrás számban Pilinszkyvel összevetve

elemezte Fodor Az ördög győzelme című nagy versét Sztravinszkij L'histoire du soldat-járól,

kiemelve költőnk zenei kompetenciáját csakúgy, mint „felelősségteljes valóságvállalás”-át és

kiapadhatatlan kíváncsiságát. 

„Sok  és  sokféle  hatást  engedett  magához  közel.  Tudatosan  bővítette  a  megismerés

határait.  Bátran  asszimilált  különféle  ösztönző  zenei  inspirációkat,  ha  szellemi-lelki



alkata azokra fogékony volt.  A zenei élmények százféleképpen inspirálták. Bartókról

írott költeménye valóban zenei ihletésű, jelentős bartóki zeneművek nyomán. Számára

minden élmény annyit ért, amennyit költői és esszéírói tehetsége alkotni tudott belőle.

Fülep  Lajos  nyomán  ideálnak  tekintette  azt,  »aki  mindent  magába  szív,  »aki

mindenkitől gazdagodik, aki saját tulajdonává alakít mindent, ami látókörébe fér«... A

kivételes  szemléleti  tágasság  rendkívüli  szellemi  gazdagságot  eredményezett  Fodor

életművében,  kiapadhatatlan  forrást  jelentett  költészetében.  Hangra,  színre,  képre

érzékeny, ezért nyílik ki előtte lírai módon a táj, az emberi környezet. Metaforagazdag

nyelvében az esztétikai értékek és minőségek varázsát helytálló szavak hitelesítik.” 

Itt akár be is fejezhetnőnk. A szülőföld világát szavakba varázsló gyermektől – hisz mi más az

„itt nevelődtem költővé” jelentése – eljutottunk a Szó, zene, kép világát helytálló szavakkal

feltárni,  bemutatni,  értelmezni  kész  és  tudó  Fodor  Andrásig,  azaz  a  világot  az  egykori

gyermek eredendő érzékenységével és a felnőtt kivételes műveltségével látó és „a szépség

értéksíkjára”  transzformáló  nyelvteremtő  költőig.  De  ez  csak  a  világ  egyik  fele,  az

„értékimmanenciájában  nyugvó  létezés”  vagy  Fülep  Lajos  sejtelmesebb,  ám  mélyebb

szavával  szólva  az  „Ebendass”,  azaz  a  tündértükrökben  megnyilvánuló  világ,  avagy  –

ugyanaz  másképpen  –  a  szép  igaz  és  az  igaz  szép  relevanciájának a  szférája.  Az ideális

betetőzése  a  valóságnak.  Az  intuitív  egységet  teremtő  és  lezáró  esztétikai  forma,  amely

kívülről  öleli  körül  a  potenciális  szétdaraboltságban,  egyesítendőségben  és

beteljesületlenségben megjelenő tartalmat, ahogyan az a művészeten kívül jelentkezik, és az

etikai  életben  óhatatlanul  és  fájdalmasan  valóságos.  A  nyelv  a  maga  gyermeki

érzékenységével mindig is tudta ezt, hogyan mondhatná egyébként, hogy „nem bántál szépen

velem”.  A  szép  és  a  jó  végül  is  azonos,  és  egyszerre  szembesül  az  erkölcs  valóságos

világával.  És  ez  a  szembesülés  eredendően  tragikus,  hiszen  a  legnagyobb  gonoszságokat

rendszerint az erkölcs nevében követik el ellenünk. Ez kopog és zakatol pontos gépezetként

Az ördög győzelmében. „Simuló hangja nincsen. Érdes! / Dallama dübörgő botrobaj.” És a

testvér Sztravinszkij-versben máig érvényes, sőt éppen ma tán még fájóbb erővel döbbent a

kérdés: „Lesz-e erő, mit Európa ismét / riadt örömmel magáénak vállal? / Ki mondja meg,

hogy mi lesz a zenével? / Ki mondja meg, hogy mi lesz a világgal?” 

„Generációm adós még a legnagyobb kamaszkori élménye, a rajtunk átsöprő háború

személyes dokumentálásával” – kezdi Fodor Csoóri Sándor A föltámadás első pillanatai című

versének  elemzését.  Azután  adós  a  következő  idők:  az  „ötvenes  évek”,  ötvenhat

ábrázolásával, és ami utána következik és máig tart, annak ábrázolásával. Ebből az adósságból



is igencsak Fodor András törlesztett legtöbbet verseivel és Naplóival. Bár magunk közt szólva

a Kornak is lenne mit törlesztenie generációnk iránt, és nem is csupán múlt időben. Hisz még

ma  is  állanak  A  tenger  bitófái;  megváltozva,  de  változatlanul  érvényes  Fodor  1959-ben

felvázolt Európa-képe. Bár tán nem látható mindig és mindenütt, ma is „A Balti-tengerparton

áll Hermann Göring nyaralója”: „Kiégett bálvány, odvas tilalom, / iszonyba roskadt lyukas

koponya.  /  Cirádák  roncsán,  málló  falakon  /  a  körbeforgó  fegyverek  fullánkja,  /  letépett

loggiák ürege. Korom. / Törött gerendák néma vigyora. / Csak áll, csak áll a lidércpalota, /

mered az égre fekete-vakon.” A látvány és a látszat persze változik, ma inkább szállodák,

puccos nyaralók pöffeszkednek a tengerpartokon. Erkölcsben és szép ígéretekben nincs hiány,

és  tart  a  Titánok  toborzója.  „Hát  te  mikor  tanulsz  már  végre,  /  űröklelő  modort,  jeges

romantikát?  /  Lám  csak,  sudárlón  szökkenve,  lobogva,  /  utcánkba  költözött  /  a  tágas

nagyvilág.” Pedig amikor Fodor András ezt a versét írta, hol volt akkor még a mi utcánktól a

tágas nagyvilág, bőséget és vidámságot hazudó reklámáradatával és politikusaival? De Fodor

András ugyanúgy vállalná, vállalhatná ma is akkori önmagát: „De jobb nekem, ha maradok /

kamatok nélkül szürke körben, / sziporkás látványok között / kötelmeimtől elbűvölten. / Nem

kérek többet érdemül, / annyit csupán, mit földi sorsom adhat: / ne kelljen elhinni sosem, /

hogy én maradtam egyedül igaznak. / És ne akarjak tenni soha mást, / csak azt, amit a társak

tesznek: / kimondani a tiszta szót, / a csillagoknál nehezebbet.” 

Lehetne még, tán kellene is szólni róla, hogyan nehezítették meg a dolgát évtizedeken

át, mellőztetések, félreállítások, intézmények és emberek, olykor a társakat is beleértve. De

erről,  erről  is,  tanúskodnak  a  Naplók,  és  utolérhetetlen  tömörséggel  összegezett  ebből  is

valamit  –  Ugyanarról  másképpen  –  barátja  szerzői  estje  alkalmából  felvillantott  képek

Collage-ában Domokos Mátyás: 

„És  itt  meg  kell  szakítanom  a  képek  sorozatát  –  végzi  –,  mert  ha  kezdetben  azt

gondoltam  volna,  hogy  minden  esztendő  történetéről  el  tudok  mondani  egy

magántermészetű,  bizalmas mondatot,  a  baráti  szeretet  szavaival,  most  már végképp

észre  kell  vennem,  hogy  tulajdonképpen  kezdettől  fogva  egy  regény  mondatait

mondom.  Egy történelmi  regényét,  amely azt  ábrázolná:  hogyan próbált  megállni  a

helyén, a »romok és tilalmak« nemzedékének a népből jött költője, az elmúlás, az idő

terrorjával  szemben;  az  artikulált  versbeszéddel,  a  formálás  kultúrájával  küzdve  a

formátlanság kultusza és mítosza ellen.” 
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Az esszé-írás – aki próbálta, igazolhatja – veszedelmes foglalkozás. Nem a várható vagy várt

támadások  miatt,  bár  ezek  is  okozhatnak  kínos  perceket  s  végigszenvedett  álmatlan

éjszakákat.  Magunk  miatt  veszedelmes.  Az  ember  kénytelen  a  szakma  csillogó  páncélját

magára ölteni, s talpig, vagy legalább is fenékig vasban próbál meg felugrani az irodalom

tüzes Pegazusára.  S még ha sikerül  is,  a teher  alatt  lassan kocog a ló,  s  az első kedvező

pillanatban ledobja nem-kívánt lovasát. Akkor azután odarohannak az igazi vasasok, s a pórul

járt ál-lovagot megfosztják a tudomány rajtamaradt vasától, s pucéron kergetik el a szegény

esszéírót. 

Mert  az  esszéíró  pucéron  bújt  páncélba,  anélkül,  hogy  a  páncél  alá  való  szakmai

pelenkákat és ingeket elébb felvette volna. 

Az igazi esszé-író arról ír,  amihez nem ért,  még annyira sem, mint az illető szakma

ötöd-  vagy  tizedrangú  beavatottja,  s  mégis  azt  igényli,  hogy  a  szakma  első  emberei  is

figyeljenek szavára. E miatt a belső ellentmondás miatt veszedelmes foglalkozás az esszéírás.

Minden esszéíró pucéron marad egyszer, s ez, hacsak az illető nem exhibicionista – ami azért

aránylag ritka dolog – nem öröm. 

Maróti Lajos még a szakma vértjében ül a Pegazuson. Kettős kötésben.652 Ez a kettős

kötés  a  tanulmányok  legnagyobb  erénye.  A  szakma  fegyelme  és  komolysága,  a  költő

érzékenységével és fogékonyságával párosul. Vagy ahogyan ő maga fogalmazza meg Garai

Gáborról írott tanulmányában: 

„A  tudat  által  levetkőztetett  világ  képének  láttán  érzett,  átderengő  és  leheletnyi

rezignáció ... ahol az értelemmel kormányzott hivatástudat felülkerekedik e pillanatnyi

rezignáción.” 

A tudat által levetkőztetett világ képe. A kötet két érdekes esszéje, Arkhimédész unokái és A

parnasszus horizontja szakszociográfiához illő komolyan, nagyon gondosan és találó érzékkel

választott  adatfelvételi  szempontok  alapján  mutatja  be  a  két  nagy  foglalkozás-család,  a

természettudományos-technikai és a humán-irodalmi, statisztikus érdeklődésmegoszlását és a

651 Forrás: Vekerdi László: Maróti Lajos: Kettős kötésben. = Kortárs 11 (1967) No. 4. pp. 665–666. 
652 Maróti Lajos: Kettős kötésben. Tanulmányok. Bp., 1965. Szépirodalmi. 335 p.  



mintavételből  következő  általánosításokat.  Különösen  érdekes  a  statisztika  mai  magyar

irodalomra vonatkozó része. 

„Arra a kérdésre, hogy van-e kedvenc mai magyar írója, a feleletek hatvan százaléka

határozott  »nem« volt.  Németh  Lászlónak  akadt  három,  Passuthnak  két  odaadó

olvasója, Grandpierre-nek, Tamási Áronnak, Hegedüs Gézának és Tabi Lászlónak egy-

egy; ezek a válaszok azonban inkább formálisak voltak.” 

„Huszonöt találomra kiválasztott mérnökember közül tizenhárom még csak nem is

hallott  irodalmi folyóirataink létezéséről ...  a megkérdezetteknek több mint fele még

hírből sem ismeri az Élet és Irodalmat, a Kortársat, legkevésbé a Nagyvilágot.” 

Ugyanezek az emberek viszont élénken követik a szakirodalmat, rendszeresen olvassák a napi

sajtót  és  a  hazai  és  külföldi  képes-folyóiratokat.  Elég  tájékozottak  az  irodalom  (nálunk)

klasszikussá  vált  világában  és  persze  a  zene  birodalmában,  úgyhogy  végeredményben

„Arkhimédész  unokái”  inkább  csak  részlegesen  tájékozatlanok,  a  technikus-tudós  ember

ismert,  józan  konzervativizmusa  gyanakszik  bennük  a  saját  szakmájuktól  ennyire  távoli

területen  az  újtól.  A  parnasszuson  ülők  azonban  teljesen  és  tökéletesen  tájékozatlanok

mindenféle technikai-tudományos kérdésben. 

„A  legegyszerűbb  megmunkálógépet,  az  esztergapadot,  a  világ  napi

energiatermelésében,  ill.  felhasználásában  egyre  jelentősebb  szerepet  betöltő  Diesel-

motort a kérdezettek több mint kilenctizede csak egészen hozzávetőleg vagy egyáltalán

nem  ismeri.  Nagyjából  ugyanez,  ill.  még  rosszabb  a  helyzet  a  kor  kétségkívül

legnagyobb horderejű természettudományos és technikai tényével, az atomenergiával.

Hasonló képet kaptunk, mikor a természettudományok világnézeti-filozófiai jelentőségű

kapcsolatai  miatt  a  Darwin-elméletről  s  a  relativitáselméletről  érdeklődtünk,  vagy

rákérdeztünk  a  kvantummechanika  néhány  fontos  filozófiai-ismeretelméleti

következményekkel bíró megállapítására ...” 

A dolog pikantériája az, hogy a megkérdezettek nem szürke „parnasszusiak” voltak, hanem

szellemi és könyvkiadói életünkben fontos személyiségek. 

„Megbocsáthatatlan hiba lenne műveletlenséggel vádolni e kísérlet résztvevőit. Egészen

más jellegű, a műveltség minőségére utaló következtetést kell levonnunk a tényekből:



még a kultúrával hivatásszerűen foglalkozók szemlélete is csupán a kultúra egyes rész-

területeire irányozódik. Nem műveletlenségről, a műveltség egyoldalúságáról van szó.” 

Íme, „a tudat által levetkőztetett világ”. S most a következő lépés a művész „rezignációja”

vagy érzékenysége. 

„Az irodalomtudomány és esztétika művelője – írja Maróti – értetlenül mered a kor

sorskérdést  jelentő  technikai  vívmányaira,  és  a  század  természettudományának  még

azok a  termei  is  zárva  maradnak előtte,  melyek  falaiba  saját  munkásságának egyes

szellemi  tartópillérei  is  beépültek.  A  jelenség  következménye  itt  is  elidegenedési

folyamat. A tények tudomásulvétele elől kitérni természetesen nem lehet. A jelenségek

megemésztetlen bekebelezése viszont – pszichológiai tény – szorongó közérzetet szül.

És fetisizmust.” 

Íme a „rezignáció”. Természetesen csak leheletnyi. 

Mert  „az  értelemmel  kormányzott  hivatástudat  felülkerekedik  e  pillanatnyi

rezignáción”,  s  már  ebben  a  tanulmányában,  s  e  két  alapvető  tanulmány  köré  fonódó

tanulmányokban Maróti leírja és elemzi a „két kultúra”: természettudományos-technikai és

humán-irodalmi  közötti  hasadás  okait,  megmutatja  a  hasadás  társadalmi  összetevőit  és

hátterét,  a  hasadás  különbözőségét  a  nyugati  kapitalista  és  a  mi  társadalmunkban.  A

kizsákmányolástól  mentes  társadalomban  a  technikai  fejlődés  folyamatának  önkorrekciója

miatt kialakul az ember és a gép harmóniája, s „míg nyugati intellektuel barátaink a le nem

tagadott  nosztalgia  fájdalmával  a  hajótörésben megmaradt  szellemi  értékeket  az  új  utakra

induló  hajós  pillantásával  válogatjuk  batyunkba:  lássuk,  mit  vihetünk  magunkkal  az

elkövetkezendő nagy utakra, e mostani pillanatból.” Két kitűnő, felelősségteljes tanulmány,

egyik Max Planckról, a másik a relativitáselméletről, talán már a válogatáshoz tartozik. 

A kötet egyik legérdekesebb tanulmányában Maróti „Arkhimédész unokáit” bírálta a

mai  magyar  irodalom  iránti  közönyük  miatt.  Kétszeresen  érdekesek  te,  hát  mai  magyar

költészetről  szóló  tanulmányai.  Voltaképpen  ezek  már  nem  esszék,  Maróti  itt  a  saját

szakmájában, szakemberként ír, „parnasszusi” kollégáiról. Mint szakember által írott mű, a

nem-szakember  számára  ezek  a  tanulmányok  is  –  éppen  ez  „szakmai”  jellegük  legszebb

bizonyítéka – érthetetlenek. Igy pl. szakköltőknek valószínűleg tényleg szép vers az olyan,

hogy „A nyár csodával volt adósom. / S vakul az éj lencséje már, / nem süti át a hit s a hő

sem. / Tünődöm: se. csoda se nyár. –” A nem szakembernek azonban Arany János „Tréfá”-ja



jut eszébe: „Legalább csak volna ím e (Poétának olyan ríme,) Mint issza már és: sz ...!” És

megfordítva:  az  olyan  sorok,  mint  „Fésülködöl  a  mágneses  viharban” egyáltalában  nem

„lebegnek a képi súlytalanság állapotában”, mint Maróti állítja; nagyon is érthető, világos,

konkrét képek. És ebben a strófában, hogy „Hullámverés.  Aztán a puha éj  /  Boldogtalan

zajai. Vak rovar, / magam vagyok a rámsötétedő, / a világárva papundekliban” a rekriminált

„világárva  papundekli” igazán  semmivel  sem  „kulisszaszerűbb”,  mint  a  másik  költőnél

megdicsért „kisiklott  elektron-családok  /  és  sértett  csillagrendszerek.” A  szakembernek

mindenesetre más szempontjai vannak, mint az olvasónak. Vagy lehet, hogy a „parnasszuson”

éppen olyan tájékozatlanok a mai magyar irodalom kérdéseiben, mint „Arkhimédész unokái”

körében? 



TÜSKÉS TIBOR: „TRIPTICHON”653

„– A címet, természetesen, metaforikus jelentéssel írtam esszéim, tanulmányaim, kritikáim új

gyűjteménye fölé” – mondja Tüskés Tibor  a  Könyvvilág  interjúsorozatában.  A  Triptichon

ugyanis egyrészt harmadikként követ hasonló természetű írásokat egybegyűjtő két régebbi

kötetet, s így a Pannóniai változatokkal meg a Mérték és művel „hármaskönyvvé” teljesedett.

„Új kötetem azonban – fejti ki Tüskés a metafora mélyebb jelentését – más értelemben is él

ezzel a kifejezéssel: három, úgy hiszem, szervesen egymáshoz kapcsolódó részt illesztettem

össze. Az első, a  Könyvek között című fejezet irodalmi tanulmányokat, kritikákat, esszéket

tartalmaz.  A  második  –  Hang,  szó,  szín címmel  –  zenei,  képzőművészeti,  a  múzsák

testvériségét elemző írások foglalata. A hely szelleme címét adtam a harmadik résznek, ez,

gondolom önmagáért beszél.” De beszélhetünk a hármasságról még egy harmadik értelemben

is:  a  Triptichon  három  műfajt,  Tüskés  három  jellegzetes  közlési  formáját,  a  kritikát,  az

irodalmi  tanulmányt  és  a  riportot  egyesíti  szervesen  összetartozó  egységbe.  Recenzió

szempontjából ez a harmadik hármasság kínálja a legtöbb fogódzót, haladjunk hát eszerint,

nem feledkezve meg persze Tüskés második hármasságáról sem. Kezdjük talán a riporttal.

A „riport” meglehet nem túlságosan jó hangzású szó egyre ezoterikusabb teóriákkal

bíbelődő  irodalmáraink  körében.  Van  is  okuk  a  finnyásságra,  hiszen  újságírásunk  és

szépirodalmunk egyaránt alaposan lejáratja ezt a műfajt, legalábbis ami – legyünk divatosak –

„kognitív”  jelentőségét  illeti.  Pedig  riporttal-interjúval  rengeteg  ismeret  közölhető;  Bertha

Bulcsu Jelenkor-irodalomtörténete  vagy  Hallama  Erzsébet  tudósportréi  nagyon  szépen

mutatják. Azt pedig, hogy még egészen elvont témák is milyen jól megközelíthetők ezzel a

módszerrel, demonstrálják Staar Gyula matematikus-interjúi.

Tüskés persze nem matematikusokról  készít  riportokat,  de van módszerében valami,

amit – ugyancsak metaforikusan – akár matematikainak is nevezhetnénk. Nagy Ferenc Tabon

élő fafaragó-mester pályáját a tárgyakhoz tapadó pásztorfaragástól a körplasztikáig Tüskés

például úgy jellemzi, hogy reávetíti a magyarországi román művészet százötven éves útjára,

amelyen  a  pécsi  székesegyház  relief-szerű  épületplasztikájától  eljutott  a  jáki  templom

épületből kiszabaduló szobraiig. A két út egymásra-vetíthetősége, izomorfizmusa aztán kijelöl

a művészet fejlődésében egy jól meghatározott lehetőséget, ha tetszik, egy művészetfejlődési

653 Forrás: Vekerdi László: „Triptichon”. Tüskés Tibor könyvéről. = Jelenkor 30 (1987) No. 3. pp. 279–283.



„struktúrát”,  amellyel  a  népi  díszítőművészet  értékei  transzformálhatók  lennének  korunk

kurrens művészetébe, ahhoz hasonlóan, ahogyan Bartók és Kodály transzformálták a népdalt

a legmodernebb zene-és kórusművészetbe.

De azt ne higgyük, hogy a pásztorfaragástól a körplasztikáig terjedő ív „algebrájával”

Tüskés kilúgozza az életet. A beszámolót adatok és releváns részletek éltetik, ugyanannyira,

hogy  megállana  az  jól  önmagában,  a  románkori  párhuzam  nélkül  is.  Részletesség,

tárgyszerűség,  szakszerűség és  ellenőrizhetőség  a  nélkülözhetetlen  alap:  ha valaki  elmegy

Tabra  Nagy Ferenchez,  mindent  úgy fog  találni,  ahogyan  Tüskés  leírta.  Egy jó  riporttól

tulajdonképpen nem is muszáj többet várni, nem is  lehet  többet várni. Tüskés nem is holmi

„szépírói”  vagy  „filozófiai”  többletként  kísérli  meg  a  lehetetlent,  s  vetíti  fel  románkori

párhuzamát, ő nem mást akar megmutatni, és nem is ugyanazt másképpen. Inkább tán azt

mondhatnók, hogy „ugyanazt máshonnét” mutatja meg; s ha nem is tudunk meg ezáltal több

tárgyi részletet, hisz olyan alaposan körüljártuk már a dolgot, amint csak lehet, megtudunk

mégis  valami  fontosat  róla:  azt  éppen,  hogy innét  is  nézhető.  Talán  épp  ez  a  több  felől

nézhetőség realizálódik Tüskés Tibor termékeny vonzódásában a „testvérmuzsák” iránt, talán

éppen a lehetőség közös szerkezeteit  keresi  zene,  írás,  művészet nyilvánvaló,  ám nehezen

fölfejthető párhuzamaiban? De maradjunk csak a riportoknál.

Vegyük  a  Goszthony  Máriáról  készült  –  használjuk  Tüskés  találó  megjelölését  –

„kollázst”.  Mint annyi dunántúli művészről,  róla is interjúban kívánt beszámolni, de ő ezt

szívélyes  meghívás  kíséretében  elutasította.  Tüskés  tehát  elfogadta  a  meghívást,  jól

körülnézett,  aprólékosan elmesélte,  mit  látott,  mit  hallott,  s hozzá mindazt,  amit  különféle

forrásokból megtudott.  Azaz még valamit: azt is, amit nem tudhatott  meg.  Külön kiemeli,

hogy Goszthony Mária neve nincs benne a lexikonokban, se az 1978-ban megjelent Művészeti

életrajzok-ban.  „Egyetlen munkáját nem őrzi a pécsi Janus Pannonius Múzeum. Goszthony-

mű nem szerepel a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum leltárkönyveiben. Kaposvári kiállításának

katalógusát  sem  Pécsett,  sem  Kaposvárott,  sem  a  könyvtárban,  sem  a  múzeumban  nem

találom.”  A  riport  vége  felé  írja  ezt  Tüskés,  mikor  már  megismertük  Goszthony  Mária

ígéretes  indulását,  ifjúkori  akvarelljeit,  hallottunk  freskóiról,  bepillanthattunk  keramikus-

műhelyébe,  nyomon  követhettük,  hogyan  alakult  ki  lassanként  vázák,  kávéskészletek,

süteményestálak  felületét  díszítő  különleges  stílusa.  Azt  is  tudjuk  már,  hogy  „sárga

napraforgóit,  indázó  levélmintáit,  virágmotívumait,  tengerkék és  fűzöld  színeit  csakhamar

megjegyezték  a  kerámiatárgyak  kedvelői.”  Egy  szép  napraforgós-kávéskészletét  Fodor

Andráséknál látta Tüskés,  és Martyn Ferencéknél hallotta először Goszthony Mária nevét.

Ezek  után  jogos  fölháborodást  várna  az  ember  a  mellőzés  miatt,  de  Tüskés  nem



méltatlankodik. Külön ki is emeli: „Tényeket, adatokat közlök, s nincs kedvem semmiféle

publicisztikai  fordulatot  fűzni  hozzájuk”.  Itt,  ebben  a  tényszerű  felsorolásban  érhető  tán

leginkább tetten Tüskés riporteri művészete, ahogyan még a hiányból is nézőpontot teremt,

ahogyan innét, ebből a fix nézőpontból átvilágítja a különös életút körül gomolygó társadalmi

és történelmi ködöt, hogy végül bizonyítottként jelenthesse ki: „Goszthony Mária munkássága

önmagáért érdemel figyelmet”. De a figyelem fénye, tudja jól Tüskés, nem arra való, hogy

eloszlassa az alkotás  talányát.  „1981.  április  13-án jártam – írja  –  Bárdibükkön.  Ma sem

tudom eldönteni, kinek a házába látogattam. Egy földesúr lányának, egy forradalmárnak, egy

szentnek, egy festőművésznek, egy keramikusnak voltam a vendége?”

Reich Károlynál és Varga Imrénél lényegesen egyszerűbb volt a látogató dolga. Ennyire

elismert élő klasszikusokon többnyire inkább csak azt lehet felfedezni (mint a fiatal Fülep

tette művészet-interjúiban), hogy meztelen a király, és ehhez Tüskésnek láthatóan se kedve, se

indítéka nincsen. Szinte az az ember érzése, hogy azért részletezi annyira a hozzájuk jutás

helyrajzi körülményeit, hogy kiélhesse felfedező hajlamát. Tüskés ugyanis született felfedező;

riportjait ez a ritka erény emeli magosan a megbízható, tárgyszerű és szemléletes értesítés

fölé. Ezek a – minden jó riporthoz nélkülözhetetlen – tulajdonságok is megvannak beszámo-

lóiban, természetesen; csakhogy igazán elemében akkor van, ha mindezeken túl közvetíteni

tudja  olvasóinak  a  felismerés  hasonlíthatatlan  örömét,  mint  a  Goszthony-riport  nézőpont-

váltogatós kollázsában. Meglehet, épp ez az öröm a Tüskés-riportok alapvető indítéka?

Mindenesetre se az indíték, se a módszer nem korlátozódik a riportokra. Varga Hajdú

Istvánról  szólva persze szinte  elkerülhetetlen a felfedezés,  hiszen ezt  a  tiszta  művészt,  ha

lehet,  még  Goszthony  Máriánál  is  mélyebben  fedi  az  ismeretlenség  homálya.  Méghozzá

Varga  Hajdú  esetében  sem alkat,  sem történelem nem ludas  ebben  a  szörnyen  tartós  és

következetes  mellőzöttségben.  Vagy mégis?  Ki  tudja,  „Szülei  barcsi  parasztházában akad

fönn a tekintete  először a népi  cserepek szépségén ...  Lakatosként dolgozik a  fővárosban,

amikor festeni kezd ... Napi munka mellett érettségizik, éjszakás szolgálat után látogatja a

főiskolát ... A könnyű festői sikerek, olcsó megoldások éveiben visszahúzódik ... Az elmúlt tíz

esztendőben azonban közönség elé kerülnek munkái, több sikeres kiállítása van a fővárosban. 

Kenyérkereső munkája ma is:  nyomdásznövendékeket tanít  rajzolni.” Így összegezi

Tüskés a legfontosabb életrajzi adatokat Varga Hajdú 1968-as kaposvári kiállítása alkalmából.

Ez után következik még egy pár kiállítástanulmány, s 1981-ben a búcsú az óbudai temetőben.

A nézőpontváltó kollázst tehát itt maga az élet teremtette meg, bár Varga Hajdú grafikáinak

1979-es Fényes Adolf terembeli  kiállításáról írva Tüskés szándékosan is  alkalmazza ezt a

felépítést, három külön „tételben” kottázva le barátja egyéniségét, életútját, a kiállítás képeit.



A képek hátteréül felvillantja a grafika mai hazai állapotát, melyben az alkotást többnyire az

ötlet pótolja, a fényforrás melegét és világosságát csillagszórók sziporkázása. Ezzel a „légüres

térrel” szembesíti Tüskés Varga Hajdú elszántságát: „Kevés eszközzel dolgozik, a fekete és a

fehér  ellentétével,  és  a  vonal  végtelen  hajlékonyságával,  végtelen  variációs  lehetőségével,

érzékenységével.  Ha  Kassák  mester  láthatná  ezeket  a  lapokat,  alighanem nagyon  örülne.

Pedig  Varga  Hajdú  nem  képarchitektúrákat  hoz  létre,  nem  absztrakt,  nem  nonfiguratív

rajzokat  készít;  lapjai  figurális  grafikák.  A  vonalak  rácsozatán  minduntalan  átüt  egy

tölgyfalevél, egy petróleumlámpa, egy emberi alak formája. De nem az épület,  a házak, a

tájak, az alakok formája a fontos... Sűrűsödés és ritkulás, egyensúly és mozgás, nyugalom és

átmenet  –  ez  rajzainak  igazi  jelentése.”  Nem  hiába  töltött  Varga  Hajdú  ifjúkorában  két

gyönyörű nyarat Egry közelében, emlékezik az olvasó Tüskés fentebb közölt adatára. „Persze

ahogy Egry nem volt élénk pedagógusalkat, nem volt »mester«-típus (főiskolán nem tanított

soha),  ugyanúgy  Varga  Hajdú  sem  vált  tanítvánnyá,  Egry  művészetének  valamiféle

folytatójává,  követőjévé.  Egrytől  elsősorban  magatartást,  művészi  etikát  tanult:  hűséget  a

fölismert eszményekhez, s kitartást a munkában minden körülmények között.” Tüskés tudja,

hogy a  Varga  Hajdú-féle  piktoroknál  ez  a  hűség  szerves  része  művészetüknek.  „A belső

hangra és nem a változó divatra figyelt.  Néhány éve,  utolsó korszakában, szinte valamely

baljós előérzet szólítására elbúcsúzott a színektől,  és jóformán csak tussal dolgozott:  sűrű,

legyezőszerűen  szétnyíló  vagy  páfrányosan  kitüremkedő  fekete  vonalakat  húzott  a  fehér

papíron. Most mutatkozott meg igazán, hogy Varga Hajdú István milyen jelentékeny művész:

amikor a legabsztraktabb emberi jellel, a vonallal s a látszólag színnélküliséggel teljes emberi

világot teremtett. Teljes és hiteles festői világot, mert egyetlen lapjáról a művészre lehetett

ismerni.” Így hát honi s külföldi kiállításain „képei az érzékeny nézők körében maguknak

mindig érvényt tudtak szerezni”, noha szakmai és társadalmi körökben mindig is méltánytalan

mellőzés volt  a része.  És Tüskés tudja, hogy ezt itt  ki  kell  mondani:  „Pályája kezdetén a

szellemi érszűkülés kora, a zord, légritka évek szinte behozhatatlan hátrányt okoztak neki, s

amikor  a  merev  tilalmak,  az  esztétikai  »elvárások«  oldódóban  voltak,  tiszta,  gyanútlan,

könyöklést  és  fondorlatokat  nem  ismerő  jelleme  már  nem  tudott  alkalmazkodni  az  új,

megváltozott  viszonyokhoz.”  A  szavak  a  nyitott  sírnál  hangzottak  el,  s  ez  nyilván  a

jóvátehetetlenség felelősségével növeli kivételessé súlyukat. De ez a jó ügy melletti kiállás, ez

a helytállás általában is  megtalálható Tüskés  egész tanulmányírói  munkásságában.  Tüskés

esszéiben a mesterségbeli tudás szerves része ez a hűség a felismert eszményekhez.

Vegyük például „Bartók és a népi írók” címmel írt tanulmányát. Tüskés nyomatékosan

hangsúlyozza,  hogy  Bartók  neve  és  szerepe  a  Kodályétól  történeti  kontextusban  el  nem



választható,  s  a  két  név  jelölte  világszemlélet  kezdetektől  meghatározta  a  népi  írók

mozgalmát. S nem is csupán abban az értelemben, hogy Bartók „zenetudományi munkássága,

közéleti szerepe, egyetemes humanizmusa elősegítette a népi írók öntudatosodását.” Ez ugyan

önmagában is  igen lényeges  volt,  de nem állt  meg itt  a  Bartók-hatás.  Tüskés  a  hatást  az

eszmékig és a műfajokig követi; megmutatja, hogyan formálta Bartók a szomszéd népek zenei

egyezéseinek  föltárásával  a  népi  írókban  a  radikális  középkelet-európaiság  gondolatát,  s

hogyan  katalizálta  mindenre  kiterjedő  népdalgyűjtő-igényességével  az  irodalom  nagy

szociográfiai  fordulatát.  Hangsúlyozza  továbbá  Tüskés  a  közvetítők  szerepét:  Móriczét,

Erdélyi Józsefét, és mindenekelőtt Szabó Dezsőét; központi helyet kap elemzésében Németh

László és Illyés Bartók-képe, nyomon követi Bartók-értelmezésük állandó mélyülését, akkor

is, amikor már a népi írók mozgalmáról rég nem beszélhetünk. S végül felvillantja, hogyan

folytatódik Nagy László, Fodor András, Csoóri Sándor költészetében és tanulmányaiban máig

az ő értelmezésükkel összhangban Bartók öröksége.

A  folytatódás,  a  múlt  és  a  jelen  szerves  összetartozása  kardinális  kérdés  Tüskés

tanulmányírásában.  Nehéz s bajosan megközelíthető kérdés ez,  a folytatódás ugyanis  nem

föltétlenül,  s  többnyire  csak  hosszabb-rövidebb  időre  jelent  egyúttal  folytonosságot  is.  A

művelődés  időben  s  térben  terjedő  szövete  minduntalan  meg-megszakad,  ám  ezeket  a

szakadásokat,  akár  egy nagy erdőségben a tarvágásokat,  elébb-utóbb benövi  a  kultúra élő

szövevénye.  Tüskés remekül érzékeli  az életnek ezt a  szakadásokon és korlátokon átnövő

terjeszkedését;  nagy szakértelemmel  (és  szemmel  látható  élvezettel)  követi  az  indákat  és

hajszálgyökereket; észreveszi és értékeli a kultúra – Németh László kifejezésével szólva –

„szigetes” szerkezetét.

„Folytatódás” és „szigetes” szerkezet nála egy ugyanazon hatalmas téridőbeli folyamat

külön-külön, ám elválaszthatatlan aspektusai; „A hely szelleme” – ha szellem csakugyan –

egyenrangú és nélkülözhetetlen részként integrálódik ebbe a szakadásos, de szükségképpen

összefüggő topológiába.

A pécsi avantgárd történetét mikrofilológusi műgonddal feltáró tanulmányában ezért és

ebben  az  értelemben  hangsúlyozza  Tüskés,  hogy az  „máig  érvényes  példát  adott  a  helyi

törekvések és az egyetemes művészet értékeinek összekapcsolására”. Nyomon követi, hogyan

válhatott Pécs különleges társadalmi és történeti-politikai okok következtében 1915 és 1935

között a hazai avantgárd törekvések olyan gyűjtő- és menhelyévé, ahonnét azután szomszédba

s távolabbra kisugárzó hatások indultak ki, el egészen Petar Dobrović művészetén keresztül

Krleža expresszionizmusáig, a Bauhaus vonzásába került fiatal pécsi képzőművészeken át –

itthonra is visszaható érvénnyel – a világ építészetéig.



Ugyanígy említhetnénk a Weöres Sándor és a Sorsunk kapcsolatát elemző tanulmányt;

itt is azt látjuk, hogy miként tud „a hely szelleme” (egy jószándékú irodalmi társaságban, egy

rátermett szerkesztőben, s egy lángeszű költőben „realizálódva”) az egész ország, az egész

válságban  gyötrődő  kultúra  aktuális  igényeire  reagálni.  Tudja  jól  Tüskés,  hogy  a

provincializmus  nem  földrajzi  fogalom,  s  akár  egy  kicsi  falu  otthona  lehet  a  szellem

legmagasabb csúcsain járó – s innét is messzire ható – egyetemességnek. A zengővárkonyi

emigrációjából pécsi magántanároskodásra vállalkozó Fülep története azonban nemcsak ezért,

elsősorban tán nem is ezért  a – magában tán kicsit  patetikus – tanulságért  érdekfeszítően

izgalmas olvasmány. Azért a mikrofilológiai műgondért inkább, ahogyan Tüskés levelekből,

órarendekből,  hivatalosan  iktatott  egyetemi  és  minisztériumi  iratokból,  számlákból  s

számtalan  egyéb  apróságból  szó  szerint  és  átvitt  értelemben  egyaránt  az  utolsó  fillérig

rekonstruálja Fülep Lajos évekig tartó magántanárkodásának s helyettesítésének a történetét a

pécsi egyetemen. Fülep életkörülményeinek, furcsaságainak, merevségeinek vagy akár apróbb

hibáinak  részletes  regisztrálása  mögött  azonban  nehogy  valami  divatos  „deheroizáló”

szándékot sejtsen valaki! Ellenkezőleg, Tüskés ezekkel a többnyire nagyon is, és olykor szó

szerint anyagi részletekkel megemeli Fülepjét; leoldja a konkrét világ nagy szerelmeséről a

„remeteség” reá-legendásított láncait, aktív és a maga módján közéleti embert állít elibénk,

teljes embert, aki a legapróbb dolgokban is pontosan fel tudta ismerni s meg tudta becsülni

reális lehetőségeit.

Már a  riportok  tárgyalásakor  szólni  kellett  volna  Tüskés  valóság-érzékéről;  arról  az

aprólékos  műgondról  például,  ahogyan  interjúalanyai  anyagi  környezetét  vázolja,  vagy

ahogyan  elbeszéli  az  interjú  létrejöttének  körülményeit.  Tüskés  tanulmányait  –  mutatis

mutandis  -  ugyanígy  jellemzi  a  konkrétumok  ismerete  és  tisztelete.  Ahogyan  pontosan

kinyomozza József Attila halálának és temetésének körülményeit Szárszón, ahogyan például

kiderít minden kideríthetőt Babits Mihály pécsi diákéveiről, ahogyan a legapróbb részletekig

felderíti egy régi Nyugat-est történetét. Mikrofilológia ez a javából, hiszen például a Nyugat-

esttel  kapcsolatban  még  azt  is  megtudjuk,  hogy hány percet  késett  aznap  a  pécsi  gyors.

Csakhogy ezek  a  mikrofilológiai  adatok  Tüskést  irodalomtörténet-írásában  átalakulnak  és

túlmutatnak  önmagukon,  s  ezzel  az  egész  tanulmány  más  dimenzióba  fordul.  Babits

diákéveivel kapcsolatban például elé kerül egy pécsi interjú, melyben az öregedő író máig

érvényes  szentenciákat  mond,  egyebek  közt  a  honi  könyvkiadásról.  Szárszón  Tüskés

igyekszik  kitapogatni,  hogy  József  Attila  kultuszán,  emlékein  s  legendáján  túl  él-e  a

költészetének mélyebb ismerete, hat-e a műveiből kiolvasható emberség? Arról a réges-régi

Nyugat-estről szóló tanulmány pedig az esemény emlékeinek felidézésével és Hatvany Lajos



kutatásra való buzdításával egyúttal a hagyomány rétegeződését is mutatja, azét a furcsa erőét,

amely akadályokon és szakadásokon át végül mégiscsak megteremti a folytatás lehetőségét és

valóságát.

A kritikus Tüskés is akkor és ott győz meg leginkább, amikor s ahol ezt a töréseken és

korszakhatárokon  átívelő,  a  maga  végtelen  változatosságában  folyton  újat  generáló

folyamatosságot  demonstrálhatja.  Ahogyan  például  Kassák  és  Weöres  egy-egy  Bartók-

versének párhuzamával figyelmeztet rá, hogyan tekinthették a század magyar írói szinte saját

művészetük és elhivatottságuk próbájaként, „hogy újraértelmezzék, és ki-ki a maga nyelvére

»lefordítsa« a Bartók-modell jelentését”. Ahogyan Illyés Bartókra és Kodályra alkalmazott

„ikerpár”-metaforáját kibővítve megmutatja, miként növekszik Illyés Kodály szellemi társa- s

utódaként  maga  is  példaképpé,  a  nemzet  nevelőjévé.  Ahogyan  Illyés  aforizmáit  magából

Illyés költészetéből, a gondolat s a kifejezés eggyé forrt erejéből értelmezi. Ahogyan Csoóri –

rokonszenvvel  és  fenntartással  recenzált  –  Nomád napló-járól  szólva  nem mulaszthatja  el

figyelmeztetni rá, hogy „Csoóri gyakran helyettünk állt a golyózáporban”. Ahogyan beilleszti

Takács Imre pályáját a II. világháború utáni években a dunántúli paraszti környezetből indult

költő-társai  sorába.  Ahogyan  elhelyezi  Lengyel  Balázs  esszéit  a  magyar  esszé  nagy

vonulatában. Ahogy szinte tanítványi hűséggel csodálja – de soha nem utánozza – Illés Endre

Stendhal-tól s a Nyugat első nagyjaitól öröklött eleganciáját. Az efféle levezetések a Tüskés-

kritika szép pillanatai.

Tüskés kritikai értékelésével jelen recenzens gyakran nem ért egyet, de hát az értékelés

általában  kritikus  vonása  mai  kritikánknak,  meglehet  nem  is  elsőrendű  feladata  többé.

Szóljunk  inkább  még  néhány  szót  végezetül  a  jelen  kötetben  is  erősen  jelenlévő

verselemzőről. Idestova tíz esztendeje jelen recenzens egy Tüskés-est bevezetőjeként előzőleg

részt  vehetett  Tüskés  tanár  úr  rögtönzött  verselemző-óráján  egy  vidéki  nagyváros  egyik

gimnáziumában. Az esti bevezetőben azután az író művészetének érzékeltetésére már csak a

csillogó diákszemekből sugárzó megértést kellett idéznie. Az efféle pedagógiai csodák írásban

persze óhatatlanul megfakulnak, hisz a betű képtelen közvetíteni az élőszóban megnyilatkozó

személyiség  varázsát;  de  azért  Takáts  Gyula  Hideg-tűjének  vagy  Illyés  vagy  Kodály-

köszöntőjének  elemzéséből  az  olvasó  is  felfoghat  tán  valamit  belőle.  Vagy  legalább

megérezheti Tüskés Tibor példás hűségét a szavakhoz.



LÁTOGATÁS EGY ADY-GYŰJTŐNÉL

Szállási Árpádról654

Azaz, hogy nem is így kellene címezni ezt a riportot; már a cím se jó, mert Szállási doktor

nem „specializálta” magát Ady-kéziratok, kötetek s a róla szóló irodalom gyűjtésére. Gyűjt ő

nagyon  sokféle  könyvet  és  kéziratot.  Sok  ezer  kötetes  könyvtárában  lassan  hiánytalanul

meglesz például az egész magyar orvostörténet forrásanyaga, s a fontosabb szakirodalom;

Petőfitől Ladányiig megszerezte majdnem mindenik költőnk egy-két kezevonását legalább, s

Monteverdi  utcai  lakása  falát,  Esztergomban,  elsőrangú  képek,  rajzok,  érmék  díszítik.

Azonnal szemembe tűnik, mert ezt már ismertem, Vigh Tamás remek Avicenna-éremje.

–  Ez tulajdonképpen a szakmába tartozik – mosolyodik el bozontos bajsza alatt a doktor

–, hisz Avicenna Kánon-jának hatása Pápai Páriz Ferencig s tán itt-ott egész a mai praxisig

követhető.  Különben  könyvtáram  nagyobbik  fele  nem  is  igazi  „gyűjtemény”,  hanem

munkaeszköz. Körzeti orvosként egész nap rendelek, lótok-futok, inspekciózok; este és éjjel

érek rá, hobbiból, orvostörténet-írással foglalkozni. Hol találok ilyen időben nyitva megfelelő

szakkönyvtárat?

– Tán száznál is több közleményed magyar orvosokról s orvosi művekről – köztük eddig

ismeretlen kiadásokról – hitelesíti, amit könyvtárad munkaeszköz-jellegéről mondasz. De az

irodalmi anyag? Csak nem valami esti irodalomtörténethez gyűjtöd tán?

– Nem, dehogy. Ha a sors még megengedi, két nagy magyar orvos, Pápai Páriz és Rácz

Sámuel  lennének  „monomániás”  monografikus  témáim.  A  gyűjtési  szenvedélyem persze

sokkal szélesebb körű és sokkal korábbi keletű. Még gyerekkoromból származik. Gyűjtöttem

én  bélyeget,  régi  pénzt,  madártojást,  növényeket,  de  aztán  a  betű  bűvöletében  mindent

abbahagytam.

– Adyhoz hogyan jutottál?

–  Ady verseivel  való  találkozásom?  Egy  kisdiák  fogékony  olvasói  érzelemvilágába

tragikus történelmi körülmények közepette  – akkortájt  csatolták vissza Nagykárolyt,  ahol

laktunk, Romániához – elemi erővel tört be ez az óriási költészet, hogy aztán egész életére

meghatározó élménnyé váljék. Hozzákötött a Párciumbéli szülőföld közelsége – jól ismertem

654 Forrás: Vekerdi László: Látogatás egy Ady-gyűjtőnél. = Jelenkor 20 (1977) No. 11. pp. 1023–1027. 



s  éreztem  az  ő  tájait  már  gyerekként  –  és  a  közös  iskola  is.  Ha  fogalmazhatok  kicsit

tudálékosan: magyarságszemléletemet tudatosította. S bűvkörébe kerülve, természetes, hogy

később, mikor módom nyílt rá, egyekeztem mindent, amit csak tudtam, összegyűjteni tőle.

Elsősorban  persze  a  verseit  gyűjtöttem  a  fejembe:  nagy  részét  kívülről  tudom.  S

kimondhatatlan, döbbenetes élmény, ha aztán az ember egy-egy szeretett s lelke részeként

őrzött vers kéziratával találkozik.  Nem lehet nem megszerezni.  Egyszerűen: kell.  És ez a

gyűjtés végső indoka.

– Mondhatnám úgy is, Andersch regényének címével, hogy a végső ok: Zanzibár?

– Van persze sokkal közvetlenebb ok is, csak ez nékem, mint egyszerű gyűjtőnek nem

esik „hatáskörömbe”. Gondolj csak arra, hogy mennyivel kevesebbet tudnánk Ady verseiről

a Bölöni-közölte kéziratok nélkül. Az Álom egy Méhesről első kézirata vagy a Párizsban járt

az ősz  első fogalmazványa – eredeti címe „Itt járt az ősz” volt – úgylehet többet elárul az

Ady-vers geneziséből irodalomtörténészek hosszú tanulmányainál. Figyeld csak hogyan ír

Bölöni: „Kezdő szakasza eredetileg így hangzott:

Párizsba tegnap beszökött az Ősz

Suhanva szállt a Szent-Mihály uton

Aztán: 

Suhanva jött a Szent-Mihály uton 

Végül: 

Szent-Mihály utján suhant nesztelen.

Két szó törlés után megszületett a harmadik és negyedik sor is:

Kánikulában, halk lombok alatt,

S találkozott velem.

A  második  szakasz  szónyi  változtatás  nélkül  kapta  meg  végleges  formáját.  A  harmadik

szakaszon csak a  harmadik  sorban esett  egy szó  változtatás,  hogy kialakuljon a  végleges

szöveg:

Züm-züm. Röpködtek végig az uton

Tréfás falevelek.

A negyedik versszak eredetileg így hangzott:

Egy perc s a Nyár meg sem hőkölt belé,

Kacag az Ősz ...



A harmadik sorban

Itt járt s hogy itt járt, csupán én tudom

Ady átcserélte a »csupán«-t s így fejezte be a verset:

Itt járt s hogy itt járt én tudom csupán

Nyögő lombok alatt.”

Ezekért  a  kéziratokért  is  szeretem  annyira  Bölöni  könyvét.  Az  egész  hatalmas  Ady-

irodalomban nincs is tán kedvemre valóbb, ha csak nem Kovalovszky Miklós könyvnapra

megjelent pompás Ady-montázsa.

– Tán azért, mert Kovalovszky könyve is annyi sok levelet idéz?

– Nem, nemcsak. Az egész mesterien biztos fölépítés, az élet s az életmű mélységesen

egymásba-épített bemutatása és csalhatatlanul biztos tagolása, az éppen szükséges helyeken

közbeszúrt rövid összekötőszövegek tömör tájékoztatása, s végül és legfőképpen a bámulatos

lényeglátás miatt sikerült ilyen remekbe ez a könyv. De természetesen a sok és kellő helyen

idézett  levél  szintén  hozzájárul  a  sikerhez.  Ahogyan  például  levelekkel  körülágyazottan

mutatja be A Kalota partján-t, Ady – úgy érzem – leglényegesebb, magáról s magyarságáról

vagy  tán  inkább  a  maga  lényegévé  olvasztott  magyarságról,  legszebben  valló  verseinek

egyikét.  Csupa személyes  természetű  levél;  részben  a  Boncza  Bertával  kötendő  házasság

gondjait s örömeit érinti, részben kisebb váradi csínytevéseket. És ebből a tiszta személyes

háttérből, mint szerény falusi környezetből a zsámbéki templom fenséges formái, emelkednek

ki pompásan a csodálatos vers fényes sorai. A világ csak énje teljességeként szerepelhetett.

Magába  olvasztott,  önmagává  tett  mindent.  Élménnyé  vált  az  egész  világ,  hogy aztán  a

versben énje misztikus formájaként állítsa újra elénk.

Mily pompás vonulásuk a dombon,

Óh tempós vonulás, állandóság,

Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

Ez  a  metafizikai  létbiztonságba  lehorgonyzott  vers  Ady  legszemélyesebb  vallomásainak

egyike magyarságáról;  nem ártana figyelni  erre azoknak,  akik túlságosan hajlandók holmi

nemzethalál-prófétaként feltüntetni s elemezni őt. No de világért se akarok belekontárkodni

irodalmárok dolgaiba, maradjunk inkább a kéziratoknál.



–  Azt  hiszem,  elég  nehéz  vagy inkább tán gyakorlatilag  reménytelen  ma már eddig

ismeretlen vagy kiadatlan Ady-kéziratot találni?

– Hát először is én nem vagyok se kézirat-kereskedő se újdonságvadász, nékem nem a

ritkaság és ismeretlenség szabja meg egy-egy kézirat értékét. Például a Rozsnyay-levelek rég

ki vannak adva,  Somogyi  Endre híres emlékezése is, nekem mégis kedves kézirataim. Jól

ismertek a Nil-levelek is, hogyne, de képzelheted, milyen öröm volt,  mikor két ismeretlen

Gyóni Géza levelet találtam köztük megvétel után.

–  No ugye,  mégis  megdobogtatja  a  gyűjtő  szívét  az  ismeretlen.  Nem találtál  eddig

kiadatlan Ady-leveleket is?

–  Néhány  levelezőlapot,  csakugyan.  Lehet,  hogy  az  Ady-kutatás  szempontjából

jelentéktelenek, s még az sem lehetetlen, hogy valahol, ismeretlen helyen már közölték őket,

nékem azonban kimondhatatlanul  kedvesek  és  értékesek.  Ady néhány lapja  például,  amit

Papp Gyula érdmindszenti görög katolikus plébánosnak küldött Párizsból:

„Kedves  s  Szent  atyám,  rövid  időn

hazamegyek. Addig is fogadja szívesen e

hölgyet   s  találja  meg  az  eredetijét.  Ha

megtalálja  …......................  (nekem  ne

mondja meg!) Ady Endre. A kopasz tan-

zsiványt üdvözlöm”

S  nem  volt  elég  a  tréfa,  még  a  másik

oldalra a kép alá is odaírta: 

„Kedves  Szent  Atyám,  sajnálom,  hogy

zavaros  anyagi  szituációm  miatt  egy

elevent  nem  küldhetek  önnek  ebből  a

párizsi  fajtából.  Ezerszer  üdvözli  Ady

Endre.”

Papp  Gyulának  szól  egy  lényegesen  pajzánabb,  meztelen  hátsófelüket  mutató  hölgyeket

ábrázoló képeslap is:



„Kedves Fő-Úr,

ne haragudjék e kissé obszcén képért.  Jó szívvel  küdöm és mi,  párizsiak,  már

ilyenek vagyunk.  Mi újság Mindszenten?  Megálljon csak! Nem válaszolt  a  levelező

lapomra. Ha majd püspök lesz, bosszúból le fogom rántani a leendő lapomban. Üdvözli

még egyszer: Ady Endre.”

A képre pedig ezt a versikét írta:

„E földön három a legbecsesebb:

a segg, a segg és megint csak a segg!”

Persze van itt szelídebben évődő levelező lap is:

„Szent atyám, én nem győzök várni addig, míg Ön kanonok lesz. Küldje már azt a pár

ezer koronát, mert persze szükség van itt rá, ebben az idegen városban. Gondol önre s

üdvözli híve Ady. – Mit szól ehhez a nőhöz. Párizsban ilyen kokottok is vannak. Van

minden fajta, fehér, néger, indián stb.”

Azt hiszem, ez a néhány levelező lap – hogy is mondják az irodalmárok?

– „adalék”

– igen, adalék lehet „Belzebub-Ady” angyali humorához. Akad persze itt másféle levél

is,  például amit Havas Irénkének, a Nyugat titkárnőjének írt  Érdmindszentről.  Vagy amit,

ugyancsak  Érdmindszentről,  Juhász  Gyulának  írt,  aki  akkor  Nagyváradon  a  Szabadság

szerkesztője volt:

„Kedves Gyulám, köszönöm szíves figyelmedet, a Szabadság küldését. Gyönyörködöm

a  fiatalságodban,  örömödben  s  keserves  visszaemlékezések  bántanak.  Add  át

üdvözletem barátainknak (Dutkát ne engedd elkeseredni) ölel Ady Endre.”

S aztán itt van a híres Székely Aladár-féle fénykép, ezzel a dedikációval: 

„Osvát Ernőnek, aki sokért nem adná, ha valakivel agyonüthetné Ady Endrét, de aki ezt

nyomban megbánná, mert régi, szerető, jó Osvátom és szerkesztőm ő nekem. Szeretettel

Ady.” 



De a legérdekesebb talán mindből – nekem legalábbis – Loósz Istvánnak írt levele:

„Nagyságos Loósz István úrnak, főgimn. tanár, Szabadka

Bocsásson  meg,  hogy  beteg,  zavart  állapotom,  dolgaim  miatt  csak  most

köszönhetem meg Ady-könyvének tisztelet-példányát. Érdeklődése, Igen Tisztelt Uram,

mindenképpen  kitüntető.  Jóhiszeműsége,  buzgósága  pedig  lekötelező.  Mégegyszer

köszönöm s tisztelettel üdvözlöm.

Érdmindszent, 1914 VI/4 Ady Endre.”

Azért nagyon érdekes ez a levél, mert Loósz István könyve – itt van az is – egyáltalában nem

valami  kiváló,  s  méghozzá  Adyt  csak  nagyon  okkal-móddal  „méltató”  írás.  A szerző  lé-

nyegesen lelkesebben helyesel Horváth János Ady-tanulmányának, mint a költőnek. Pontosan

az a könyvecske, amilyenként Ady jellemzi: egy érdeklődő tanár jóhiszemű, buzgó írása.

– Mindenesetre furcsa, hogy 1914-ben – csak így találomra belelapozva a könyvecskébe

– még így írhatott  egy „jóhiszemű” magyartanár:  „Ady a magyar  költészetben úttörőnek

tartja  magát;  ebben  nem  kis  része  van  annak  a  hatásnak,  melyet  reá  Páris  és  a  francia

dekadens költészet gyakorolt. Honi viszonyainknak a párisi élettel való összehasonlítása teszi

őt annyiszor elfogulttá hazájáról mondott ítéleteiben is.”

–  Csakhogy azt is látni kell  ám, hogy miféle válogatott  marhaságokat irkáltak össze

Adyról  mások,  gyakran  nem  is  jelentéktelen  emberek,  még  évekkel  halála  után  is!  Azt

hiszem, hogy ebben a versenyben ifj. Zulawski Andor „Petőfi–Ady” című könyve vezet, ami

1925-ben jelent meg Budapesten. Ám ha intelligensebb megfogalmazásban is, de lényegében

ugyanilyen  –  enyhén  szólva  –  értetlenségről  tanúskodik  Négyesy  professzor  „Irodalmi

valutarontás”  című  „levélváltása”  Hegedüs  Loránttal,  melyben  az  ellen  tiltakozik  igen

hevesen a professzor úr, hogy Hegedűs Petőfi után a legnagyobb költőnknek „merészelte”

nevezni, hogy egyáltalán Petőfivel össze merte hasonlítani Adyt. S mit szóljunk Szász Károly

förmedvényéhez,  melyben  Makkai  Sándor  „Magyar  fa  sorsa”  című,  s  a  vádlott  Ady

költészetét védő könyvének rontott neki?

– Szerencsére, azonnal s méltóan válaszolt a „püspökfinek” Benedek Elek.

– Igen, a „Magyar fa sorsa”, Szász Károly „bírálata” meg Benedek Elek „A püspök meg

a püspökfi”  című szellemes röpirata  igazán megérdemelné,  hogy újra  kiadják,  mondjuk a

„Gyorsuló idő” sorozatban.  Nemcsak Ady s az Ady-kérdés  megismerését  segítené,  fontos

eszmetörténeti  dokumentum is  lenne  a  húszas  évekről.  Fölemelő,  ahogyan  végzi  Makkai

püspök könyvének ismertetését Benedek Elek: „Végére értem Makkai Sándor könyvének. Azt



hiszem,  ötven  éves  írói  pályámon  összesen  sem másoltam és  idéztem ennyit,  mint  az  ő

könyvéből. Tettem ezt azért, hogy aki nem ismeri Makkait, a papot, a költőt és az embert,

lássa, hogy a püspökfi Adyval egyetemben kit ültetett a vádlottak padjára.

Én  életem  alkonyának  ez  ünnepi  pillanatában  a  vádlottak  padjáról  mindkettőt  a

szívemhez emelem s helyükre a püspökfit ültetem.”

–  De a füzetecskét végző anekdota is megérdemli ám a fölelevenítést:  ,,A XIX. század

közepe  táján  volt  a  székelyudvarhelyi  kollégiumnak  egy  verselő  professzora:  Magyarósi

Szőke  József.  Erős  magyarlelkű  ember  volt,  de  szörnyen  rossz  verseket  írt.  Ez  a  derék

professzor egy gyönyörű, nagy kertet hagyott a kollégiumnak, közvetlenül a Küküllő partján,

meg nagyobb summa pénzt is, azzal a kikötéssel, hogy a verseit a kollégium adja ki. Ki is

adta,  még pedig két  kötetben.  Két  álló  esztendeig  kitűnő és  szekundás  diáknak ez  volt  a

jutalomkönyve. Ebből a könyvből máig megmaradt emlékezetem tábláján e négy sor:

Küküllő partján vakarni

Sok pénzt csinál marhabőr,

Nem kell dolgot nem akarni,

Ha német, magyar embör.

Vagyis: a Küküllő partján vakarták a vargák a marhabőrt, azzal sok pénzt csináltak: Tanulság:

dolgozni kell, akár magyar, akár német az embör.

A  derék  Magyarósi  Szőke  József  az  ő  szörnyű  rossz  versei  ellenében,  amelyekkel

kétszer  jutalmazták  meg a  kollégium összes  diákjait,  egy nagyszerű kertet  ajándékozott  a

kollégiumnak. Kertet, amelyben testét, lelkét edzi a jövő nemzedék.

Kérdem: mivel kárpótolja a püspökfi az ő iratkájával megajándékozott ifjúságot?!”

– Hát az Ady-irodalomból – amit Vitályos László és Orosz László remek bibliográfiája

alapján most már tervszerűen s teljesen igyekszem összegyűjteni – kitellene egy ifjúsági park,

sőt egy egész úttörőváros, ha a szerzők követnék Magyarósi professzor derék szokását! Azért is

örültem  annyira  Kovalovszky  könyvének,  s  előtte  néhány  esztendővel  Király  István  két

monumentális Ady-kötetének. Érdekes, hogy az utóbbival épp egyszerre sikerült megszereznem

Vatai László csaknem egy évtizeddel régebben megjelent könyvét, Az Isten szörnyetegé-t. A két

könyv azonban nem csupán véletlenül  került  gyűjteményemben egymás mellé.  Úgy érzem,

Király István  könyve valamiképpen válasz  Vatai  Lászlóéra;  s  ezen  túl  is  számos  pontban,

például az Ady-líra korszakokra osztásában vagy Ady metafizikai kereséseinek s orientációinak

megítélésében  konvergál  a  véleményük.  „Kiteljesedett  benne  –  írja  Király István  –  Byron

fölényes blazírtsága, Heine ördögi gúnyja s a baudelaire-i satanizmus. Az irodalmi nonkonfor-



mista bomlasztásnak ez volt a legvégső foka. A meghasonlott lélek tragikus daccal zengte a

Semmi  himnuszát.”  „Néha  elvesztette  élete  középpontját,  a  részek  értelmetlenül  hulltak

egymásba,  s  mögöttük végső valóságként  mutatkozott  meg a Nincsen – így Vatai.  –  Ez a

legteljesebb tragédia,  a  legteljesebb csőd.  Az autonóm és  lázadó embernek a  szükségszerű

zuhanása. Ezt is meg kellett írnia. Neki mindent vallani kellett az életről”. Ám a nihil előtti

behódolásból kiemelkedett „a leküzdött magány” útjain, hogy aztán a „küldetéses ember” előtt

megnyíljék  „az  Ady  horizont”.  „Óriási  nagy  ez  a  látóhatár:  a  megőszült  tengertől  az

Óperenciás-tengerig terjed.  Benne a valóság minden körén átfutott:  élete a szerelemben,  az

Istenben, a nyelvben, a népben a magánvaló-léttel érintkezve megalkotta a képíró-mű tengerét,

a  jelenségek  kapcsolatának  a  hálózatát,  a  kultúra  egy  darabját.  Ady  lelke,  a  lázadásában

kibontakozott horizontban kultúra alkotó, kohó volt.” Ebben a kohóban égett el az élete, ebben

égette el, kérlelhetetlen harcban az úri Magyarország ellen, önmagát. Még szinte a kézvonásain

is követhető, nézd csak, egészen eddig az 1918-as feljegyzésig a nagy s szent őrlődés. Ámde

miközben ő maga feltartózhatatlanul pusztult, költészete folyton emelkedett. Hadd idézzek itt

néhány sort gyűjteményem egyik szép darabjából.

„Szörnyű logikája volt az önrombolásnak – írja Cs. Szabó László –, lelki és nem értelmi

logika. Költészete az egyetemes nagy pusztulásban teljesedett ki, az első világháború

alatt,  a  mindig  rettegett  és  áhított  halál  küszöbén,  mintha  egymás  vetülete  volna  a

kétféle  romlás.  Az érett  Ady a legnagyobb egzisztencialista  költők egyike s  talán a

legelső.  Múlt  századi  romantikája  századunk  egyik  uralkodó  filozófiájába  ível  át,  e

filozófia megfogalmazása előtt. Tragikus költészet, amelynek vitalizáló a hatása. Annál

inkább, mert Ady végül megszabadult szecessziós nyelvétől. Irtózatos belső égésében

elhamvadtak a modorosságok, kötetről kötetre mind sűrűbb a vers szövege, ritmikailag

nagy lélegzetű szakaszokat és nem sorokat szerkeszt. Mélytudatából feltörnek a diákkor

akusztikai emlékei: a kálvinista zsoltár, az Ószövetség s a kuruc nóta, harci emlékek

háborús századokból, amikor ősei birkóztak törökkel, némettel,  de mindenek fölött a

zsidó próféták felbőszült, büntető Úristenével. ódon zengésű a hangja; halála előtt Ady

birtokában volt a méltó nyelv a harchoz az angyallal.”

Ezt a nyelvet érette meg s erre a hangra talált rá halála előtt – igaza van Radnóti Sándor szép

tanulmányának  –  Latinovits  Zoltán,  s  mondta,  mondta  Ady  verseit  kongeniálisan  és

felejthetetlenül. A maga léte, s immáron a mi életünk részeként.



„AMIRŐL NEM LEHET BESZÉLNI, AZT KI KELL
MONDANI”

Későrecenzió Sándor Iván „Ködlovas”-áról655

Megjelenésekor,  1983-ban kellett  volna persze recenzeálni a  Ködlovas-t,  amikor még nem

peregtek le a nyolcvanas évek, és még csak elképzelhető sem volt a nyolcvanas-kilencvenes

évek fordulójának nagy „Karnevál”-ja, ami után szinte semmi sem marad már, amiről nem

lehet beszélni;  egyre bizonytalanabbá válik viszont,  hogy kell-e, érdemes-e még bármit  is

kimondani.  De  nem  azért,  mintha  a  nagy  heideggeri-derridai  posztmodern  szóáradatban

valahogy újra kívánatossá válna a wittgensteini csend; inkább a Karnevál miatt,  amelynek

legbensőbb lényege a Maszk és az Álarc.

De térjünk vissza a  Ködlovas-hoz, és jegyezzük meg mindjárt, hogy van azért a késői

recenzeálásnak is előnye.  Például az, hogy az  Arabeszk felől tekinthetünk vissza rá, amint

Monostori Imre teszi az utóbbi regényről írt míves recenziójában: 

„Az Arabeszkben teljesedik ki az a prózai technika, amellyel már a Ködlovas lapjain is

találkozhattunk: a rendkívüli pontosságra és plaszticitásra, érzéki megjelenítésre törekvő

(ebben az értelemben tehát lírizáló) szépírói gyakorlat. Persze tudatos »pepecselés« ez,

hiszen a célja nagyon is világos: a lélek rezdüléseit, a tudat (fogalmakat oly gyakran

nem is kereső) villanásait meg a sokszor csak gomolygó, formát nem találó érzelmi

reflexiókat ily módon ragadni meg és rögzíteni.”656  

Mondhatnók persze, hogy ez (éppenséggel „lírizáló” értelemben) Krúdyról is elmondható; de

ezzel  csak  annyit  mondanánk,  hogy  a  hetvenes-nyolcvanas  években  kibontakozó  „új

irodalomnak”,  ahová  ez  a  pontos  meghatározás  Sándor  Ivánt  helyezi,  „van  »látnivalója«

visszafelé is”. Azaz nem a múlttól fordul el, hanem „az irodalmi folyamatosság megtörésével

létrejött szakadéktól”.657 A szakadékon át mindig vezettek hidak a múlthoz; a folyamatosság

Sándor Iván irodalomszemléletében és irodalomteremtésében elsőrendűen fontos kategória.

655 Forrás:  Vekerdi  László:  „Amiről  nem lehet  beszélni,  azt  ki  kell  mondani.”  (Későrecenzió  Sándor  Iván
„Ködlovas”-áról). = Forrás 32 (2000) No. 3. pp. 9–15.  
656 Monostori Imre: Rég Múlt? Bp., 1998. Kortárs Kiadó. pp. 225–226. 
657 Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek – A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. Bp., 1988. Magvető. p.
218.



Meglehet épp a folyamatosság garantálja vagy teszi lehetővé a kettő szerves kapcsolódását.

Akár hogyan is van, „Sándor Iván regénye – írja Füzi László az  Arabeszk-ről, de ugyanez

elmondható  a  Ködlovas-ról  is  –  azon  kevés  munkák  közé  tartozik,  amelyeknél  a  regény

cselekménye  a  mű  szövetétől  elválaszthatatlan.”658 Mint  különben  valószínűleg  mindig

minden irodalomban: az  Iliász-tól és az  Odüsszeiá-tól a  Háború és béké-ig és a  Mester és

Margaritá-ig mindig kevés lehetett az olyan alkotás, ahol a cselekmény elválaszthatatlan a mű

szövetétől.

Az elválaszthatatlanság odáig fokozódhat, hogy a mű szövete maga lesz a cselekmény,

mint mondjuk az  Ulysses-ben vagy mutatis mutandis a  Tengerikavics-ban; a  Ködlovas-ban

azonban még autonóm szálként szövődik be cselekmény.  Nem a cselekmény persze,  mert

úgyszólván minden szereplő külön, szinte saját cselekménnyel mozog, illetve vetődik ide-oda

a történések sors-görbítette koordinátákkal meghatározott téridejében, egymással sorsszerűen,

de véletlenül találkozó görbéken.

Ahogyan például  Solt  István – a  történetet  elbeszélő  fiú  – és  Dr.  Solt  Ferenc  – az

egyetemi orvosprofesszor apa – pályagörbéi még csak nem is annyira érintőlegesen, mint

többnyire inkább aszimptotikusan találkoznak; mintha az apa szerepe a fiú életében, ahogyan

azt ő elbeszéli egyes szám első személyben, inkább egy irány vagy egy eszme kijelölésére

szolgálna, s csak ritkán, kivételképpen az elbeszélővel történők tényleges, konkrét alakítására,

vagy pláne irányítására. És ez annál feltűnőbb, mert egyébként Solt Professzor nagyon is aktív

részt  vesz  az  eseményekben,  városi,  sőt  országos  szinten;  hiszen  Sándor  Iván  Sántha

Kálmánról mintázza,  pályaíve debreceni  szakaszának és közéleti  szereplésének meglepően

pontos ismeretében.

Ami azonban az elveket illeti, ott már Solt Professzor inkább Bibó István és Németh

László eszméit fejti ki, mikor arra kerül a sor, semmint Sántha Kálmánéit. (115.) Azaz Sándor

Ivánnak az események szintjén van szüksége Sántha példájára inkább mint alakjára: kiállására

az Egyetem és  az üldözöttek érdekében németekkel,  magyar  nemzeti  (=úri)  hatóságokkal,

orosz katonákkal szemben; a „Prof” példamutató energiájára az oktatás újraindításában és az

orvosi munka töretlen folytatásában nyomban a front átvonulása után; szíves részvételére a

közéletben,  ameddig  az  elveivel  összhangban  látszott  haladni;  helytállására  az  ellene

akadémiai és állami szinten lefolytatott boszorkányper során, nyugodt nagyságára az ítélet és

a száműzetés sztoikus, sőt szinte derűs elviselésében.

Sándor Iván olyan pontosan regisztrálja Sántha reagálását a körülötte s véle történtekre,

hogy  gondolatainak  helyettesítése  Bibóéival-Némethéivel  aligha  lehet  véletlen.  Ez  a

658 Füzi László: Az irodalom helyzettudata. Bp., 1993. Jelenkor. p. 256.



helyettesítés distanciálja Sándor Iván Solt Professzorát Sántha Kálmántól. Beemel regénye

téridejébe egy egyedüli és épp ezért megmásíthatatlan viselkedésmintát, amelynek azután, ha

szükség van rá, a regény menetének céljainak? megfelelő gondolatokat tulajdonít.

A regény közepe-táján például Solt Professzor és az egykori Márciusi Front-os Petri

dialógusa-vitája kifejezi a fiatal Solt  kritikusabbá válását: „Azt hiszem, értem apát, de azt

hiszem, nem ismeri eléggé, hogy mi van az egyetemen kívül...”659 Nem kell tán mondani,

hogy Sántha Kálmán nézeteit aligha érthetné a mozgalmi munkába merült fiatal Solt; Bibó és

Németh  eszméi  viszont  részben  kompatibilisnak  tűnhetnek  mozgalmi  világával,  és

ugyanakkor  megteremthetik  kritikai  szemléletének lehetőségét  is.  Előkészítik  a  következő

stációk: egy falujárás, egy ideológiai vita, a katonaság, a börtön, a kihallgatások, a koncepciós

per,  az  ítéletvárás,  a  rehabilitáció  történelemmé-tudatosulását.  Részletezhetnénk,  de

felesleges,  mert  ugyanaz  érvényes  itt  is,  amit  Füzi  László  megfogalmazott  az  Arabeszk

stációiról: 

„a  hősök  sorsa  által  hordozott  időtöredékek,  eseménysorok,  helyszín-részletek

egymásba  csúsztatása,  találkozása  az  érdekes:  ezek  áramlása,  kapcsolódása  és

kibomlása  jeleníti  meg  az  események  hátterében  minduntalan  ott  gomolygó

Történelmet.  Merthogy  nemcsak  az  esszésorozatoknak,  hanem  a  regénynek  is  a

Történelem a főszereplője.”660 

A Ködlovas főszereplője az „ötvenes évek” történelme; de Sándor Iván nem a hagyományos

„fordulat évével” indítja ezt a kegyetlen történelmet. A háború végével indít, az úri tiszti gőg

és  bornírtság  bemutatásával,  a  német  megszállás  utáni,  de  magyarok-foganatosította

zsidóüldözésekkel,  a  Debrecenhez  közelgő  frontról  tudomást  venni  nem  akaró  nyár

nyomasztó  képével,  az  utolsó  pillanatban menekülők rémült  kapkodásával...  Ehhez  az  úri

magyar  zűrzavarhoz és  kegyetlenséghez  kellett  életes  ellensúlyként  és  biztos  támpontként

Sántha Kálmán példája; ahogyan Solt Prof. megleckézteti a megvadult tisztecskét, ahogyan

szembeszáll a klinikáján és a telep aluljárórendszerében bújtatott üldözötteket keresni akaró

nyilasokkal,  ahogyan meggátolja  az  Egyetem és  a  klinikák Nyugatra  hurcolását,  ahogyan

gondoskodik a betegellátás zavartalanságáról. Mindezt csak egy-egy villanással vetíti a képbe

Sándor Iván, jelezve mintegy, hogy gonoszság és erőszak elszabadult  poklában elszigetelt

kevesek tisztessége mégoly keveset tehetett.  A pokol teljességét egy részlet kinagyításával

festi  le:  egy  „utazás”  leírásával,  melyre  István  apja  megbízásából  kíséri  el  anyját  1944
659 p. 118.
660 Füzi: Az irodalom helyzettudata, pp. 255–256. 



októberében,  egy  zsidó  „származású”  rokonuk  kiszabadítása  végett,  a  végre  beszerezni

sikerült menlevéllel.

Mire Pestre érnek, a kiszabadítandó már bekerült a menetbe; túl Győrön, Gönyűnél érik

utol; itt sem járnak sikerrel, követnék tovább, ám egy katonatiszt nyílt paranccsal elrekvirálja

az autójukat. A küldetés véget ért, kétségbeesetten és kimerülten indulnak haza, Debrecenbe,

ahová közben már bevonultak a szovjet csapatok.

A történet  önmagában is  megálló,  külön kerek  kisregény.  Ezt  Sándor  Iván azzal  is

hangsúlyozza, hogy az út izgalmai és a visszaút viszontagságai által megviselt professzorné,

István anyja, még mielőtt hazaérkezhettek volna, egy akut lázas betegségben meghal.

Istvánon és apján kívül ebből a különben szereplőkkel zsúfolt prológusból nem sokan

fordulnak később elő; mindenekelőtt Homonnay főhadnagy, a snájdig, lovagias katonatiszt, a

Solt család régi ismerőse, akitől István egy emlékként felmerülő régi nyáron lovagolni tanult,

s  most Győrben a tovább menni  nem bíró zsidók uszályokba rakását  vezényli.  Később is

mindig az alkalomnak megfelelő  formában és  szerepben jelenik  meg,  rendszerint  kritikus

szituációkban; mintha valamiféle „folyamatosságot” képviselne a Horthysta Magyarország és

a kommunista „Szép új világ” között?

Sándor Iván persze még csak nem is céloz ilyesmire. Soltné halála s eltemetése után

elindítja hősét Debrecenbe, stílszerűen egy véres „ködlovaglás”-epizóddal zárva le a tragikus

és (kafkaian) abszurd első részt.

A második rész tömegsír feltárásával kezdődik, elvi tájékozódással az új világban, és

István tétova bekapcsolódásával az „építésébe”, a Földigénylési Bizottságban, Mikepércsen.

A  részletek  pontosan  idézik  a  kor  hangulatát,  paraszti  reményeket  és  gondokat;  István

beszélgetései társával,  egy falusi  tanítóval  pedig felidézik annak az emlékein keresztül az

orosz front  kegyetlen világát,  a  doni tragédiát.  Múltból és jelenből,  különböző időkből és

helyekről származó részletek,  gyakran egészen apró részletek tevődnek össze Sándor Iván

művészetében az elbeszélés egységes folyamatává, a történelem releváns téridejévé, amelyben

értelmezhetővé  (ha  nem is  föltétlenül  értelmessé)  válhat  a  kérdés:  Honnan  jövünk?  Mik

vagyunk? És külön gondja van rá, hogy a rojtokba szakadt időn keresztül megteremtse, illetve

jelezze a  longue durée kontinuitását, mint itt, ahogyan egy jókedvűnek induló lószemlét és

lovaglást Homonnay főhadnagy (véletlenül épp az ő családi birtokukat osztották) fegyveres

különítményének váratlan feltűnésével kínkeserves és kis híján halálos végű ködlovaglássá

változtatja át. De ezt az eljárását is szépen jellemezte már Füzi László, Sándor Iván legjobb

ismerője: 



„Ahogy az esszében Sándor Iván a jelenségeket, történéseket ok-okozati összefüggésbe

állítja, közben az Időt és a Teret mintegy felszeleteli, részekre bontja, időszeletekre és

időrojtokra, ahogyan Nagy Gáspár mondja, úgy a regényben is az Idő és a Tér lép elő az

események meghatározójaként: a történések az Idő és a Tér találkozási pontján esnek

meg,  vagy ahogy másutt  írja:  »egymásba csúsztak az idő töredékei  és  a  helyszínek

részletei«.”661  

Mint itt az ősi Homonnay-birtok felosztásának hősi megbosszulása a két vétlen és védtelen

intézkedőn, akik közül az egyik még akár barátja-félének is számíthat a régi úri világból.

Az új felé sodródó, de azt egyre kritikusabban szemlélő István tapasztalatain és szemén

keresztül mutatja be ez a rész a háború utáni első időket, az új keresésének, kivált az ifjúság

újkeresésének és a régi világgal való szembefordulásának különféle útjain; Németh László

Kapások-utópiájától a Népi Kollégiumokig.  Látja jól Sándor Iván a demokratikus fejlődés

lehetőségének törékenységét és veszélyeztetettségét – a már említett Solt-Petri vita is erről

szólt, erről is szólt –, de figyelmeztet arra is, hogy  akkor eleinte egyáltalában nem lehetett

előre látni, hogy a Párt a sajátján kívül minden más utat elaknásít és tűz alá vesz. Hamarosan a

sajátját is; ezt mutatja be és elemzi ritka világossággal a 3. és 4. rész.

A harmadik rész bonyolult, nehéz feladatot old meg. Előkészíti egyrészt a koncepciós

perek  (és  koncepciós  börtönök)  hihetetlenül  gonosz  és  elképesztően  bornírt  világának  a

bemutatását. Másrészt megmutatja, hogy miként lehet (és milyen könnyen!) ennek a világnak

a  szolgálatába  állítani  tőle  ugyan  eredendően idegen,  de  kellően  autoritatív,  hierarchikus,

konzervatív  struktúrákat  és  intézményeket,  mint  amilyen  a  katonaság,  rendőrség,

közigazgatás. Negyedszer: folytatja az ifjúság többet, jobbat, tisztábbat vagy egyszerűen csak

mást  akarásából  fakadó  élmények,  gondok,  félreértések,  bonyodalmak,  beletörődések,

tragédiák elemzését. S tán épp ezért válik éppen ebben a részben hangsúlyozottabbá az apa-

fiú  kapcsolat,  általában  a  fiatalabb-idősebb  kapcsolat  körüljárása?  Itt  jut  tán

legközvetlenebbül,  vagy mondjuk  inkább  itt  jut  egyedül  viszonylag  közvetlenül,  ebben  a

részben, kapcsolatba az író saját megélt valósága a regény esemény-szerkezetével és karakter-

spektrumával? Ahogyan például a frissen bevonult fiát meglátogató Solt Professzor összegezi

hosszú, és itt kivételesen meghitt beszélgetésüket hatásról-elszakadásról-nevelésről – „Az a

helyzet, hogy csak ártanék neked, ha tovább beszélgetnénk erről. Az én tapasztalataim nem a

te tapasztalataid. Két év múlva ötvenéves vagyok.”662 –, az Sántha Prof. nézeteivel – melyeket

661 Füzi: Az irodalom helyzettudata, p. 255.
662 p. 144.



Sándor  Iván  egyebütt  meglepő  jártassággal  és  hűséggel  idéz  –  nem nagyon  kvadrál.  Így

például egyik tanítványának, akit azért küldött hozzá a pártszervezet, hogy javítsa a Klinika

„káderösszetételét”, Sántha Prof, mikor megismerte a fiú nyílt eszét és biológiai érdeklődését,

a  „mendelista-morganista”  genetikát  ismertető  friss  angol  művet  és  a  Liszenkó

szélhámosságait leleplező könyvet nyomott a kezébe.

De nem akarok én kicsi  jelekből messzimenő következtetéseket levonni.  Csupán azt

szeretném  hangsúlyozni,  hogy  Sándor  Iván  műveiből  –  mindegyikből,  nemcsak  ebből  a

könyvből  –  eredendő  és  mélységes  ellenszenv  olvasható  ki  mindenféle  nyílt  és  leplezett

erőszakkal,  kényszerítéssel,  elnyomással,  megfélemlítéssel,  kiagyalt  ürügyekkel  való

zsonglőrködéssel  szemben,  a  hatalommal  való  visszaélés  minden  formájával  szemben.  A

Ködlovas –  egyik  olvasatában  –  a  hatalommal  való  visszaélés  valóságos  „funkcionális

anatómiája”: a Hatalom már önmagában félelmetes – ez még nem föltétlenül patologikus – a

Hatalommal való  visszaélés  (még a legcsekélyebb formája is)  pedig  rettegést  szül,  amely

visszahatva szükségképpen fokozza a visszaélést,  s az ördögi körből egy határon túl nincs

kilépés,  mert  túlságosan  sokan  bevonódtak  az  örvényébe.  És  amint  Sántha  Kálmán

klasszikusan-szépen megfogalmazta: „ha valaki bent van a sárban, nagyon rossznéven veszi,

ha valaki azon kívül van.” Talán azért is választotta Sándor Iván Sántha Prof alakját regénye

példaképe (vagy védőszentje?) gyanánt, mert az ellene szőtt boszorkánypör paradigmatikus

tisztasággal  mutatja  a  koncepciós  perek  hatalmi  patológiáját,  másrészt  azonban  Sántha

rettenthetetlensége  és  száműzetésének  nyugodt  derűvel  való  viselése  napnál  világosabban

demonstrálja, hogy a hatalom körei sem mindenhatóak.

Ezt azonban, még az olyan óriások is, az olyan tiszta és tisztán látó emberek is, mint

Sántha  Prof  (vagy  Szókratész,  vagy  Galilei)  legfeljebb  demonstrálhatják;  tetteikkel,

szavaikkal, életükkel. Tenni a hatalom túlkapásai, a permanensen fenyegető zsarnokság ellen

nem sokat tehetnek. A hatalommal és a vagyonnal való (és rendszerint járó) visszaélésektől

csak  az  intézményesen,  törvényesen,  általánosan  és  közművelődésbelileg  felépített  –

kifejlődött garanciák többé-kevésbé egységes rendszere védhet meg. Szerencsésebb helyeken,

ideig-óráig,  megvalósult  már  ilyesmi.  Ezt  nevezte  Bibó  István  –  jóval  Norbert  Elias

divatbajötte előtt – a demokrácia  folyamatának, a munkájukból élő és a munkájukat szerető

emberek szűntelen igyekezetének és erőfeszítéseiknek terméke inkább, mintsem eredménye

gyanánt értelmezve a fogalmat. Így, és ezért állította szembe az arisztokratikus létforma (nem

az egyes arisztokrata) származásra és hagyományokra hagyatkozó, látványosságra és önmaga

megmutatására törő, önazonosságot értékelő és sugárzó kultúrájával. Sándor Iván, Bibó István

jó és változatlanul hűséges tanítványa gyanánt, legtöbb munkájában a demokrácia folyama-



tának értelmezőjeként, honi viszontagságainak vizsgálójaként (A vizsgálat iratai 1973-1983,

A  föld  alá  vitt  tények  üzenete 1983,  A  Németh  László-pör 1983),  reményének  életben

tartójaként és reális esélyének hirdetőjeként  (Leperegnek a nyolcvanas évek.  A kilencvenes

évek és Bibó hagyatéka 1988) mutatkozik; a Forrás-hoz száz szállal kötődő „Hármaskönyvé”-

ben  pedig  a  demokrácia  folyamatának  fogalma  szerint  és  szellemében  vizsgálja  a  nagy

rendszerváltozás  jelentségeit,  eseményeit,  értelmezőit,  reménységeit,  kilátásait,  akadályait

(Vízkereszttől Karácsonyig 1990, Félelem? Remény? 1991, A karnevál harmadik napja 1992).

A  felsorolt  tanulmányok,  kivált  a  „Hármaskönyv”  és  A  vizsgálat  iratai közvetve  vagy

közvetlenül arra is figyelmeztetnek, hogy a demokrácia folyamatának megerősödéséhez és

tartósulásához  többnyire  kedvező  külpolitikai  és  hatalmi  konstelláció  is  szükséges.  A

Ködlovas,  mintegy  ellenpéldaként,  azt  demonstrálja,  hogy  szerencsétlen  külpolitikai

konstelláció és visszaélésekre építő hatalmi konfiguráció esetében a demokrácia folyamatának

mégcsak esélye  se  lehet.  A reménye,  vagy még  inkább az  igénye  azonban  ilyenkor  sem

adható fel, de tudni kell vállalni, mint Sántha Kálmán, a reménytelenség rettenthetetlenségét,

si fractus illabatur orbis. „Hol zsarnokság van,/ ott zsarnokság van/ nemcsak a puskacsőben,/

nemcsak  a  börtönökben  ...”  A  menekülés  ilyenkor  csak  egyedi  lehet  és  esetleges,  a

külpolitikai  s  következésképpen  belpolitikai  hatalmi  konstelláció  változásának

következménye,  a  zsarnokság  önmagát  is  rontó  önerősítő  köreinek  kiszámíthatatlan

koincidenciáinak köszönhetően…

A Ködlovas negyedik, súlypontját képező és leghosszabb részében, amely a koncepciós

perek  és  börtönök  mechanizmusait  vizsgálja,  és  egyben  összerántja,  illetve  fókuszálja  az

eddigi  szálakat  és  sugarakat,  Solt  István  cellájába  kerül,  nyilván  és  általa  is  felismerten

börtönbesúgóként Homonnay. István szemrehányásaira, felháborodott szavaira és hallgatására

Homonnay végül nyugodtan, határozottan és folytathatatlanul válaszol: 

„»Kérlek... sajnálom... azt hiszem, előítéleteid vannak velem szemben. Lehet, hogy nem

tudod elfelejteni a találkozásainkat. Ha kívánod, azért, ami történt, megkövetlek. Most

egy zsákba  kerültünk,  azt  hittem,  jobb,  ha  összetartunk,  elvégre  iskolázott  emberek

vagyunk  és  nem  bugrisok.«  Tornázott,  hirtelen  nevetni  kezdett,  és  azt  mondta,

mindenesetre  ajánlja,  hogy tornázzak  vele.  »Mondd,  szabadon  engedhetted  volna  a

zsidókat?« Nem lepődött meg a kérdésemen. »Parancsot kaptam, azt hajtottam végre.

Ezek  is  parancsra  tartanak  minket  fogva.  »Ez  más«,  mondtam.  »Na  ne  röhögtess,

öregem.« »Már annyiban, hogy azt hiszik...« »Na, mit hisznek...?« »Talán azt hiszik,

hogy mi... hogy én valóban bűnös vagyok...« »Ez komikus...« »De hát velem félreértés



történt...«  »Én  meg  jogosan  vagyok  itt,  ugye,  ezt  akarod  mondani.  Le  vagy  kissé

romolva, úgy látom. Értem, mire gondolsz, hogy jön majd valaki, aki egyszer igazságot

szolgáltat.  Ugyan  kérlek.  Ezek  egymást  fogják  felzabálni.  Egyedül  ebben

reménykedhetsz. Ha objektív kívánok lenni, az a helyzet, hogy az ő szempontjukból és

megérdemeltem, amit kaptam. Minden rendszer védi magát az ellenfeleivel szemben.

Én nem ítélem el  a  börtönöket.  Csak jobban szeretem, ha azok ülnek a  sitten,  akik

fordított helyzetben engem ültetnek le...«”663 

Mai szóhasználat hajlamos lehetne ezt a magatartást „cinikusnak” minősíteni; de csak azért,

mert rég nem ismeri már az antik cinikusok és koraújkori utódaik mély és eredendő undorát

mindenféle  képmutatás  és  tettetés  iránt.  A  kötelező  képmutatás  és  a  célszerű  tettetés,  az

internalizált,  és  így  végül  önmagát  is  becsapó  hazugság  hatja  át  Homonnay  szavait  és

viselkedését;  az  a  fajta  „udvarias”  magatartás,  amelyet  a  restaurációs  Horthy-korszak  úri

társadalma végső soron még a koraújkorban kialakult új  arisztokrácia „udvari  emberének”

kánonjából  örökölt,  többé-kevésbé  degradált  formában.  Az  a  századokon  át  öröklődő

konzervatív magatartás-minta, amellyel Bibó a demokrácia folyamatát állította szembe. Nehéz

és bonyolult folyamat ez, hibák, tévedések, sőt bűnök lehetőségét rejtő, mint amilyen például

az  volt,  amikor  az  egykori  Márciusi  Front  emberei  a  hazaküldött  szovjet  ügynökökben

szövetségeseket véltek felismerni. Ilyennel is találkozik a fiatal Solt a börtönben. 

„»Nem tudhatja, István, hogy ki kicsoda – mondotta –, és különben sem az a fontos,

hogy milyen beszélgetéseket kell itt végighallgatnunk. Arra gondoljon, hogy mi lett az

életből  odakint.  Semmi  határozottat  nem  tudok  arról,  hogy  kinek  az  akaratából

kerültünk ide, de azt tudom, hogy Petrivel magával szerveztették meg a szakaszt. Így

végül  is  ő  adta  ki  a  parancsot  önmaga  lefogására,  miközben  valami  mechanizmus

jóvoltából  a  legnagyobb  meggyőződéssel  épített  ki  egy szervezetet,  amely  kiválóan

működött önmaga felszámolása érdekében. Én láttam egyet és mást a háború előtt, a

háborúban és később is. Így hát nem tudok más magyarázatot találni arra, ami velünk

történt, hatalmi küzdelem ez is... Az emberiség számára az eszmék mindig együtt jártak

azzal  is,  hogy  a  hatalom  az  együvé  tartozókat  egymás  ellen  játszotta  ki,  ezt

megtanultam, de azt hittem, hogy a szocializmus elveit nem érheti utól ugyanez. Ne

nézzen rám ilyen értetlenül...«”664 

663 p. 251.
664 pp. 267–268. 



* * *

És a demokrácia elveit nem érheti utol ugyanez? Úgy látszik, a hatalommal való visszaélés,

azaz a zsarnokság minden, mégoly csekély (vagy tán nem is olyan csekély?) változatához

szervesen hozzátartozik az együvé tartozók egymás elleni kijátszása és a semmiképpen össze

nem tartozók egymáshoz kényszerítése szűk vagy tágas, valódi vagy jelképes börtönökbe. És

mi meg itt csak nézünk egymásra, egyre értetlenebbül. Úgy látszik, a külpolitikai szituációtól

függ minden? A Tengerkavics-ban Sándor Iván idézi Lengyel József álláspontját a forradalom

leverése után kialakult alternatívákról: 

„»A kisebbik  rosszat  választani...  Egy nagy országban ez  fontos  dolog.  De egy kis

országban  szinte  nincs  különbség  a  kisebbik  és  nagyobbik  rossz  között.  (Itt  persze

elsősorban a politikáról van szó.)« – 1973.II.7.”665 

De a Tengerkavics már merőben más világ, bár föltűnő, hogy más, memoire-szerűbb alakban

milyen gyakran bukkan föl benne egy s más a  Ködlovas-ból.  Mintha az akkori  élmények

valahogy érvényesek vagy újra érvényesek lennének ma is? Mintha még oly sok mindent nem

sikerült volna ma se kimondani, pedig nemcsak hogy lehet, de szinte folyton beszélünk is

róla?  Olyan  mindennapi  témákra  gondolok,  mint  Trianon,  hazafiság,  antiszemitizmus,

keresztény  nemzeti  erkölcs,  sajtószabadság,  gazdasági  növekedés,  inflációs  ráta,

jövedelemszintkülönbségnövekedés,  a  kormányzat  szempontjából  emelkedő  nemzet,  a

kormányzottak  szempontjából  süllyedő  és  fogyatkozó  ország.  Itt  már  régen  nem

„kormányzat” és „ellenzék” különbségéről van szó, legfeljebb civakodásáról. Folyik tovább, a

történelem kataklizmáitól  időnként  megzavartan  a  „ködlovaglás”?  Amely valamikor  jóval

kedvezőbb gazdasági és világpolitikai körülmények közepette még a „boldog” Ferencjóskai

időkben indult? Mindenesetre – és ez alól a Magyar Népköztársaság évtizedei sem teremtettek

kivételt  –  itt  többnyire  valami  „rendi”  vagy  pszeudo-rendi  berendezkedés  realizálódott,

jóllehet olykor meglepően modern szellemi sőt társadalmi struktúrák közepette. (Éppenséggel

ez lehetne, ha van, valamiféle „keletközépeurópai” jellegzetesség, országonként különböző

mértékben?) Azaz mifelénk általánosságban helyi és időleges kivételektől eltekintve a „magát

hatalmi helyzetekben kiélő, reprezentáló, arisztokratikus ember” érezhette magát fölényben „a

dolgozó,  a  műgonddal  alkotó  ember  életformája”  felett.  Közérthetővé  profanizálva:  az

élsportoló a középiskolai tanáré felett. A sikeres vállalkozó a geniális egyetemi professzoré

665 Sándor István: Tengerkavics. Pécs, 1996. Jelenkor. p. 136.



felett. Az élpolitikus mindenki életformája felett. Mert bár bizonyosan nem keres annyit, mint

egy nem is  túlságosan  milliárdos  vállalkozó,  de  hol  áll  e  fölött  reprezentáció  és  hatalmi

helyzetek  tekintetében!  De  beszélhetünk-e  még  akkor  –  legalábbis  Bibó  értelmében  –

demokratikus politikusokról? Nem egy újabb posztmodern arisztokrácia ül a politika területén

és  mezében  a  nyakunkra  világszerte,  és  persze  a  világtelevízió  hathatós  segítségével?  A

globalizáció folyamata – ha egyáltalában van ilyen – összekeveri és egyezségre kényszeríti az

új és sokcentrumú politikai arisztokráciát a financiális és vállalkozói elittel,  de vajon ez a

demokrácia  folyamatát  fogja-e erősíteni?  Merthogy reáférne,  világszerte.  Vagy tán csak a

hazafiság  örve  alatt  újraéledő  és  erősödő  nacionalizmusok  fogják  ráébreszteni  az

arisztokratizálódó demokráciákat  a  demokrácia  folyamatának fontosságára?  De érvényes-e

ma még egyáltalában „a dolgozó, a műgonddal alkotó ember életformája”?

Füzi László írja a régi földmíves munka nagy átalakulását elemző  Lakatlan Sziget –

esszéjében:666 „világéletemben  utáltam  azokat,  akik  művi  világot  teremtettek,  hamis

kiindulópontból  hamis  válaszokat  fogalmaztak  meg  maguknak,  leginkább  azonban  mások

számára, s eszményként jelenítették meg azt, ami az ő korukban már nem lehetett eszmény”. 

Megjeleníthető-e  még  ma  is  eszményként  a  munka,  miután  „az  átalakuló  idő  ...

megváltoztatta  a  munkához  való  viszonyunkat”?  Nemcsak  a  paraszti  munkában,  minden

„dolgozó, műgonddal alkotó ember” munkájában megváltoztatta. Vagy marad Füzi egyénre

érvényes  megoldása:  „A  munkát  mostmár  önmagáért  fogadom  el,  s  megnyugvást  hoz

számomra, ha egy-egy »feladatban« elmerülhetek, s egyre kevesebbet foglalkoztat a munka

eredménye,  vagy  inkább  az  eredmény  következményeként  megjelenő  reagálás,  az

eredménynél is nagyobb élményt jelent a munka maga...” Platóni-individualista megoldás ez,

szinte „arisztokratikus”, másrészt viszont tagadhatatlanul benne van Bibó „műgonddal alkotó

emberé”-ből  valami.  Utóbbi  azonban  politikai  fogalom.  Tehát  eleve  közösségre,  és  nem

individuumra  vonatkoztatott.  A  demokrácia  folyamatában  benne  foglaltatik,  hogy minden

embernek, nem egyszerűen csak a lehető legtöbb embernek meg kell teremteni – ez a politika

elsőrendű feladata – a műgonddal alkotás lehetőségét. Vagy legalább a kedvet hozzá. Mire

másra lennének valók – mint voltak a hajdani paraszti világban – az Ünnepek? Ahogyan az

még ma is látható egy-egy közép- vagy dél-itáliai városkában szombat délutánokon, spontán,

dallal,  borral,  fagylalttal  fűszerezve.  Vagy akár  egy jóféle  cirkuszi  felvonulásra  hasonlító

körmenettel. Persze ehhez Itália majd mindig kék ege és a távoli munka majdnem mindig

megfogható lehetősége is szükséges. „Lokális” és „globális” között a közlekedésforradalmon,

a  (termelési-  és  financiális)  multinacionalizáción,  és  nem  utolsó  sorban  a  rohamos

666  Füzi László: Lakatlan sziget. = Jelenkor 42 (1999) No. 11. pp. 1120–1131.



Világhálóra-fűződésen túl, úgy látszik még ma is a munka, az emberi munka a legfőbb kapocs

és mozgósító erő, amint azt különben az elmúlt évtized középkeleteurópai változásai is szépen

mutatják. (Már ha egyáltalában mutatnak valamit.)  Munkák és Napok (az ünnepnapokat is

beleértve) füzére az emberek élete a többséget, a túlnyomó többséget tekintve még ma is,

Hésziodosz  óta  egyfolytában,  ha  nem  is  változatlanul.  S  hátha  épp  ezért  lehetséges  a

demokrácia folyamata, hátha épp ezért halad még mindig, annyi minden és mindenki ellenére

még ma is, mégis, a Világ?



SÜKÖSD MIHÁLY: ÉRTELMISÉGI TEREPSZEMLE667

Az  értelmiség  hivatása  óta  Sükösd  Mihály  hatvanas  években  megjelent  tanulmányai

elemezték  nálunk  először,  hogy  az  „értelmiségi”  miféle  ember,  s  hogy  sorsa  miképpen

„közügy”. A most kötetbe gyűjtött tanulmányokból, az azonos szellemi fázisú és rezgésszámú

mondanivaló interferenciája miatt, a felfedezés öröme s izgalma még erősebben hallható, mint

az egyes írásokból.

Az  író  természetesen  nem vállalkozhat  teljes  szociológiai  feltárásra,  a  tanulmányok

inkább kutató expedíciónak tekinthetők. Sükösd alapfeltételezése, hogy felnőtt itt egy olyan

ifjúság, amelyet csak a mai Magyarországhoz fűznek személyes élmények. „Kíséreljük meg –

írja az Értelmiség a küszöbön című tanulmányában – egyszer az ő fejük szerint gondolkodni.

Mondottuk, hogy ez a korosztály filmekből és regényekből ismeri (és unja) a háborút, nem

emlékszik  Sztálin  képeire,  elfelejtette,  mert  fel  sem  fogta  Rákosi  Mátyás  szónoklatait.

Nézőpontjában,  vélekedésében  és  ítéletében  nem  a  magyarországi  történelem  múltbeli

szakaszaihoz illeszti folyvást a szeme előtt elterülő látványt, nem hasonlít, méricskél, nem

„számítja be” állandóan ezt vagy azt, hanem saját élményeihez igazodik, érveit ehhez méri,

mert máshoz nem mérheti.”

A  kép,  amelyet  Sükösd  a  hatvanas  évek  elején  s  közepén  vázolt  az  értelmiségi

ifjúságról, ma talán túlságosan optimistának látszik, azonban változatlanul érvényes az a – ma

már szinte közhelynek látszó – felismerés, hogy az egyedüli reális alap bármiféle „értelmiségi

terepszemléhez” az ifjúság helyzete. Ma már az 1962-es „húszévesek” átlépték a „küszöböt”,

s nem nehéz előre látni, hogy rövidesen jelentős szerepük lesz szellemi életünkben, jórészt

éppen a Sükösd által felsorolt s analizált tulajdonságaik s lehetőségeik miatt, s azért is, mert

őket már nem választja el olyan nagy különbség az utánuk jövőktől, mint az elődeiket tőlük.

Varga Károly gondos szociológiai tanulmánya (Magyar egyetemi hallgatók életfelfogása. Bp.

1968) mutatja, hogy Sükösd elemzése lényegében a mostani húszévesekre is alkalmazható, s

ez  –  de  már  a  gondos  tanulmány  létrejötte  egymagában  is  –  a  Sükösd  által  elkezdett

vizsgálódás jogosultságát és fontosságát igazolja. S az esszé esetében éppen ez számít,  az

egyes részletek szükségképpen vitathatók.

667  Forrás: Vekerdi László: Sükösd Mihály: Értelmiségi terepszemle. = Kortárs 13 (1969) No. 8. pp. 1336–1337. 



A vitathatóság vállalása Sükösd írásainak külön érdeme. Meglepőségre és újszerűségre

törekvő,  a  vitathatóság  kérdését  többnyire  megkerülő  modern  tanulmányirodalmunkban

Sükösd esszéi újra eszünkbe juttatják, hogy ez a műfaj a szó eredeti jelentése szerint kísérlet,

ahol a tévedés veszélyét is vállalni kell a téma nagysága e érdekessége kedvéért. Szerb Antal

és Németh László esszéihez hasonlóan Sükösd tanulmányait  is ez a kísérletező kedv viszi

nagy, s gondos aprómunkával soha fel nem tárható területekre; ez a kísérletező bátorság menti

meg pl. az értelmiségi világkép elgépiesedéséről szóló írását a két kultúra ürügyén keletkezett

zavaros tanulmánytengerben való elmerüléstől; ettől válik izgalmas kórrajzzá a nyugatnémet

baloldali ifjúságról szóló esszéje.

Ez a  két  esszé szinte  a  módszer  mintája  lehetne.  A világkép elgépiesedése és  ezzel

összefüggő feldarabolódása nálunk, a szuperforradalmár  gőg valóságtagadó szkizofréniája a

németeknél;  a  provinciális  szakember  itt,  a  rombolást  teoretikusan  szakmájául  választó

hivatalos  német  világforradalmár  ott;  az  elképzelt  (helyesebben  a  jellemző  elemek

tömörítésével teremtett) provinciális pesti szakbarbár „fogorvos” és az olvasó lábát rúgásra

ingerlő kitűnő „Willy G.” semmi más eljárással nem lenne ilyen plasztikusan vázolható, s

nincs  az  a  matematikai  módszer,  amely  így  megértené,  hogy  a  saját  erejükből  autós

szakbarbárokká felnövő ifjú  fogorvosok s az apjuk pénzén überforradalmárkodó gőgös és

művelt Willy G.-k – „határkarakterként” inkább, mint típusként – miféle emberekre s milyen

társadalmi fejlődésre jellemzők. Sükösd kötete meggyőzően bizonyítja, hogy az adatfelvételes

matematikai szociológia mellett a klasszikus, s nálunk oly nagy múltú szociográfiai esszé nem

felesleges, nem is avult el, ma sem.

Az irodalmi szociográfia nagy lehetősége – ezt igazolják a kötet szociológiai riportjai és

riportnovellái is – a mélyfúrás: egy-egy szerencsésen kiválasztott sors vagy helyzet szerint

haladva  az  író  gyakran  olyan  rétegekre  bukkanhat,  amelyek  a  nagy  területeket  pásztázó

adatfelvételező  figyelmét  rendszerint  elkerülik.  A  kötet  második  felében,  „Krónika”  és

„Tükör” gyűjtőcímek mögött, Sükösd efféle szociográfiai mélyfúrásokat közöl. A legtöbb írás

– pl. „Doktor Sóbujtó története,” a „Fekete-fehér” vagy a „Színe és visszája” olvasható lenne

izgalmas  novellaként  is,  csakhogy  Sóbujtó  doktorban  azonnal  ráismer  a  saját  Sóbujtó

doktorára, aki egy kicsit is ismeri a vidéki magyar értelmiség életét, a „Színe és visszája” a

hatvanas évek hivatalbeli értelmiségi mindennapjainak telibe talált „határhelyzete”, melynek

kevésbé sikerült változatait a napilapokban is olvashattuk; a „fekete-fehér” hőse, bár ilyen

tömören  ismét  „határfigura”,  részleteit  tekintve,  s  különféle  variánsaiban  nagyon  sokunk

álmában kísért ma is, aminthogy kísért – sajnos, többnyire nem kertésszé szelídülten – Nyakó

alhadnagy is. Az elbeszélések nyomán az olvasóban óhatatlanul egy általa is ismert társadalmi



helyzetre jellemző „asszociáció támad”; ezek miatt az „asszociációk” miatt azután a kerek

novella „alkalmazott irodalommá” válik: művészi szociográfiává.

Kísérleteket figyelhetünk meg itt is, akár az esszék esetében, csak a kísérlet eszköze itt

az  író  érzékenysége,  hitele  pedig  a  ténylegesen  ismert  vagy  megismerhető  valóságos

társadalmi szituáció. A kísérlet eredménye – mint egyébként mindenféle kísérleté – a valóság

pontosabb  megismerése.  Ez  a  kísérleti  módszer,  szociológiai  helyett  inkább  irodalmi

hangsúllyal,  Németh  László  műhelyében  keletkezett;  Sükösd  a  Németh  László-i

experimentális módszert a realista irodalmi riportra oltotta rá. A szociológiai esettanulmány-

szerű dokumentáltságon túl közös bennük a valódi helyzetek iránti érzék, az együttérzés az

ábrázoltakkal, a leírás élményszerűsége, a minden sorból érezhető, de külön nem hangoztatott

közéleti  érdeklődés  és  felelősségtudat.  Ezekkel  a  szociológiai  riportjaival  Sükösd  Mihály

valóságos iskolát teremtett; ma már az  Élet és Irodalomtól a  Valóságig érezhető a hatása.

Talán  azért  is,  mert  írásainak  a  hatvanas  évek  növekvő  érdeklődése  a  társadalom  és  a

közösség  tényleges  problémái  iránt,  a  lassan  újraéledő  szociológiai  kíváncsiság,  a  táguló

irodalmi és képzőművészeti horizont, a mozduló vitatkozókedv – az a szellemi klíma, amelyet

a Valóság tükrözött – volt a háttere. Lehetőség és tehetség szerencsés találkozásából születtek

a kötetben olvasható írások. „Végtére” éppen ez a „hitelük”, ezért válhatott ez a könyv az

értelmiség mostani helyzetét és lehetőségeit ilyen szociológiai érzékenységgel s becsületesen

analizáló írássá.



SÜKÖSD MIHÁLY: KILÁTÓ668

„...Ott, ahol még nem dőlt el semmi visszavonhatatlanul, de talán épp

eldőlőben van; ahol a figyelő szemnek még földerenghet: mi az, amit

a tudat ellenőrizhet s mi az, ami már a tudatot ellenőrzi.”

(Csoóri Sándor: Séta, esernyő alatt, 1974)

Sükösd Mihály új kötete nem „világirodalmi tárgyú” tanulmányokat tartalmaz, amint a fül

állítja.  A fülekből – ha ugyan még szükség lenne rá – kitűnő példákat lehetne gyűjteni a

terjeszkedő  kiadói  szürke  hályogra,  a  jelen  kötet  esetében  azonban  másról  van  szó.

„Világirodalmi tárgyú”-ként olvasva ezeket a tanulmányokat, az ember ugyanis néhány ismert

vagy kevésbé ismert könyv és szerző okos és többnyire tökéletesen comme il faut elemzését

találja; azt a tán szürke és göcsörtös, de viszonylag pontos és magasrendű akadémiai stílust és

szellemet, melynek hiánya vagy éppen tagadása olyan élvezetes olvasmányokká varázsolta

Szerb Antal, Babits Mihály, Halász Gábor, Németh László, Cs. Szabó László vagy Féja Géza

irodalomról szóló írásait. Vagy – ízig-vérig mai utódjukként – Sükösd Mihály Változatok a

regényre című kísérletét, melynek tárgya csakugyan az irodalom volt, ami előtt persze éppúgy

puszta  provinciális  erőlködés a világ jelző,  mint például a  „színvonal” előtt.  Hisz minden

valamirevaló  irodalom  lényéből  és  lényegéből  következően  „világ”,  méghozzá  kettős

értelemben: mint része az emberiség nagy közös kozmikus vállalkozásának, s mint egy önnön

fejlődését önnön törvényei szerint meghatározó kis világ. Egy makro- s egy mikrokozmosz

örökös összeegyeztethetetlensége feszül gracilisan törékeny és roppant teherbírású ívekké az

irodalomban, s a hidakon az olvasó különösebb veszély nélkül kelhet át a lélek mélységei

felett.  Rábízatik.  hogy közben  lepillant-e  vagy sem.  Csakhogy az  akadémikus  kritika-  és

irodalomtörténet-írás,  holmi  jó  bedekkerként,  minduntalan  megmagyarázza  néki  a

látnivalókat. Így kopik azután szellemi turistává az egykor fogékony olvasó. És épp ettől védi

egy-egy nagyszerű – írjuk csak le bátran, ha Sükösd jelen könyve előszavában joggal fázik is

a napjainkra csúnyán lejáratott névtől – esszé. Amilyen Fülep Lajos Dante- vagy Ariosto-

tanulmánya volt. Vagy a Hétköznapok és csodák, melynek néhány elméleti megállapítását tán

csakugyan – amint Sükösd írja – megcáfolta a történelem; közérdekű lényege azonban – tanú

668 Forrás: Vekerdi László: Sükösd Mihály: Kilátó. = Tiszatáj 28 (1974) No. 10. pp. 67–69. 



reá Páskándi, Csurka, Gulyás János, Bulla Károly novellisztikája – változatlanul érvényes. És

Sükösd  irodalomszemléletét  is  tán  leginkább  épp  a  heves  elfogadás  és  elutasítás  ama

kettőssége  determinálja,  ahogyan  –  Lukács  György  szuggesztív  marxi  racionalizmusához

föllebbezve  –  a  föntebb  említett  nagy  esszéista  elődeihez  viszonyul.  Ezt  az  új

irodalomszemléletet fejti és fejezi ki a Változatok a regényre; remek példáiban még szebben,

mint elméleteiben. A jelenleg recenzeált kötetben azonban, ismételjük meg, lényegében nem

irodalomról van szó.

Nézzük csak sorra a kötet írásait. Az első (1961-ben íródott) Samuel Pepys tíz naplóíró

évéről szól, az 1660-as évek Angliájáról, közelebbről egy akkori angol „literary gentleman”,

mai szóval közéleti értelmiségi életérzéséről. Illetve pontosabban a kategória prehistóriájáról,

hiszen Pepys korában még jóformán nem is körvonalazódott egy efféle társadalmi szerep; ő

legfeljebb Kolumbusza ha volt az új világnak, a „lehetőségek fürkészője, az esélyek biztos

érzékű  kihasználója.  Megbecsült  hivatalnok  akart  lenni,  jól  akart  élni,  s  megírni,  hogy

eközben mi történt vele”. A következő esszé hőse, James Boswell azonban már nem ilyen

„angyali  ártatlanságú”  figura.  Ő  makacsul  és  céltudatosan  küzd  a  hírnévért  és

nagyemberségért,  és  erre  – ezért  kulcsfigura – azt  eszeli  ki,  hogy megírja  írásaik alapján

híressé vált emberek intimitásait. Így válik, mérhetetlen becsvágyán s hiúságán keresztül a

XVIII.  század  közepére  immáron  kikristályosodott  új  társadalmi  szerep  hiteles

szociográfusává,  mintegy önmaga tulajdonságaival és vágyaival érzékelve az új szférát.  A

következő, Macaulayről szóló írás méltóságteljes csúcsán mutatja, szerencsés csillagzat alatt

az  írásából  és  közéleti  tevékenységéből  élő  embert:  progresszív  liberális  értelmiségi

formájában. Sükösd jól ismeri persze, s gondosan elemzi is a szerep Macaulayra is érvényes

korlátait, de azt is regisztrálja, hogy tehetség s szabadságszeretet még ezek ellenére is, sőt

ezeken  belül  is  megvédte  hősét  a  legnagyobb  buktatótól.  „Macaulay  immár  történelmi

szerencséje, hogy az elhájasult viktoriánus liberalizmus királynyakazókat vallhatott őséül.” S

mi  Huxley  történelmi  szerencsétlensége,  illetve  tévedése?  Ezt  vizsgálja  felelősséggel  és

érzékenyen a következő esszé. S vizsgálja az értelmiségi táj változását Huxley korában, egy

évszázaddal  Macaulay  és  kettővel  Boswell  után.  Ebben  a  tájban  rímel  kettős  ellentéttel

Huxley, azaz „az emberiség jövőjét kutató, de az emberiséggel csak elvont elméletek képletén

át  kapcsolatot  tartó  magányos  értelmiségi”  jelenségére  Bertrand Russel  felvilágosodott  és

felvilágosító  –  épp  „korszerűtlenségében”  nélkülözhetetlenül  időszerű  –  XVIII.  századot

idéző közéletisége  és  Georg  Steiner  kortárs  gondokat  látó  és  konfrontáló  erősen  modern,

„integrált” racionalizmusa. De elég a felsorolásból, hiszen ennyiből is világosan látható, hogy

Sükösd  az  „Értelmiségi  terepszemlét”  folytatja;  kiegészíti  a  múlt  s  új  idegen  égtájak



irányában. Az említett vagy elemzett irodalmi művek kilátók ezen a terepen; bepillanthatunk

róluk a közvetlenül be nem járt vagy soha be nem járható vidékekre. Hasonlóképpen dolgozik

Steiner is, csak ő nagyon sokféle kilátót használ. Sükösd megelégszik a szépirodalmival és a

szociológiaival.  Ebből  a  két  szemszögből  vizsgálja  a  jelen  kötet  nagyobbik  felében  az

amerikai értelmiség áttekinthetetlenül bonyolult világát.

Kiteregeti  szép  sorban  a  földrésznyi  ország  eszmei-ideológiai  szorongásait  és

szorításait; a Dél konzervált reakcionizmusától a modern hippikultúra steril önbódításaiig. Az

amerikai szociológiai esszé művelőihez hasonlóan – akikről két pontos és a szakirodalomban

is párját ritkító tanulmány szól a kötetben – ő is elsősorban leír, de ő is úgy, hogy nem áll meg

az elemzésnél: a szerkezetileg elkülöníthető jelenségeket (ez volt a chicagói szociológusiskola

nagy metodikai újítása) működésképes modellé integrálja. S így még tán az is előnyére válik,

hogy sohasem járt  Amerikában:  megmenekül  Amerikát  járt  riportereink  és  professzoraink

nagyképű  bennfenteskedéseitől;  nem  akarja  sem  önmagával,  sem  velünk  elhitetni,  hogy

ismeri  a  dolgok  nyitját;  szabad  be-  és  kimeneteket  hagy  modelljében,  melyeknek

összekapcsolását  az  olvasóra  bízza.  És  így  már  egyáltalában  nem  érthetetlen  többé  az

ellenkultúra  szentimentális  értelemellenessége:  logikus  következménye  annak a  jellegzetes

értelemellenes  értelmiségi  magatartásnak,  amely  Hemingway  mesterien  és  mesterségesen

szófukar, markánsan marcona hőseit lökte az érzelmek és a gondolkozás feleslegesnek ítélt

képleteiből a nagybetűs Tettek világába. Ebben a világban a dolgok végiggondolását könnyen

fölválthatja valamilyen sztereotipizált viselkedés; a vörös kendőt lengető torreádoré, a colttal

hadonászó cowboyé vagy a kábítószeres szerelemben fölolvadó hippié: lényegében mindegy.

A  tartás  helyébe  észrevétlenül  a  magatartás  kerül;  s  a  konformizmus  elleni  lázadás  a

magatartás szintjén szükségképpen a lázadás konformizmusát teremti meg. Amerika persze

nagy  test,  és  nemcsak  mozdítani  –  mint  Simone  de  Beauvoir  hangsúlyozta  –,  hanem

megismerni is nehéz; Sükösd egy percig sem állítja, hogy ismeri az amerikai értelmiséget.

Néhány író és néhány szociológus művét ismeri, akiket kitűnő érzékkel választ ki a kínálkozó

szerzők tömegéből.

Tán éppen a szerencsés kiválasztás miatt érdekesek elsősorban Sükösd kilátói. Legjobb

esszéiben sikerül olyan pontokat választania az újkori kultúra áttekinthetetlen terepén, „ahol a

figyelő szemnek még földerenghet: mi az, amit a tudat ellenőrizhet, s mi az, ami már a tudatot

ellenőrzi”.  Erről  a  Csoóri  Sándor-i  magaslatról  láttatja  meg Sükösd az  olvasóval  egy-egy

olyan – Németh László-i értelemben tekintett – „vállalkozás” lehetőségeit és korlátait, mint

Hemingway, Faulkner, Malcolm X vagy Simone de Beauvoir. És ugyaninnen mutatja meg – s

ez  Kilátó-jának  különös  érdeme  –  napjaink  aggasztó  értelmiségi  alábukását  az  erőszak



mocsarába; így például az Értelmiségi terepszemléből megismert (s megutált) ultrabalos Willy

G.-t  itt  már  szabályos  és  leplezetlen fasisztaként  látja  viszont  az olvasó,  s  a  Jugoszláviát

fölényesen „lekapitalistázó” olasz ifjúmaoista luxuslakásáról olvasva töprenghet, hogy vajon

miféle  fantomok és  divatok ellenőrizhetik  a  tudatát?  És  így Sükösd tanulmánya  –  a  mai

filozófiai  esszé  mesterének,  Bretter  Györgynek  a  szavával  szólva  –  „megtanít  bennünket

hallgatni a számunkra hozzáférhetetlen dolgokról vagy azokról, amelyeket nem ismerünk. És

már ez is haszon, mert ha a ráció mellékösvényére tévedünk, akkor is jó az, ha az utat nem

keresők  szóözönében  felismerjük  a  piac  ködképének  számunkra  elfogadhatatlan

megnyilatkozását”.



SÍK CSABA: A PARTHENON LOVAIN INNEN ÉS TÚL669

Ha van hiábavalóbb foglalkozás a recenzensénél, úgy nyilvánvalóan a lektoré az. A recenzens

munkája azonban legalább könnyen meghatározható. Mert mit csinál a recenzens? Önként

vagy megrendelésre  megírja  (vagy elhallgatja)  véleményét  egy könyvről,  amit  rajta  kívül

valószínűleg elolvasnak még néhányan, az ő írását azonban a (kezét) tördelő szerkesztőn kívül

csak  a  recenzeált  szerző  olvassa  el,  aki  rendszerint  megsértődik.  Recenzens  felveszi  a

(változatlanul alacsony) honoráriumot. Ezzel az ügy az irodalmi lovagiasság szabályai szerint

elintéződött.  Mit  csinál  ellenben  a  lektor?  Nem tudjuk,  nem tudható.  Az  ő  foglalkozása

nemcsak hiábavaló, titokzatos is. Sok évtizedekkel ezelőtt egy réges-régi kiállításon függött

Csernus Tibor  nagy föltűnést  keltő  képe három lektorról  (már akkor mindhárom irodalmi

életünk ígéretes személyisége volt). Lehetett volna a kép címe, mondjuk „A Parthenon lovain

innen”, de nem az volt. Még titokzatosabb volt: „Három lektor”. Ott ült egy kicsi asztal körül

a három talányos fiatal férfi, okosan néztek maguk elé a semmibe, és orruk hegyén látszott,

hogy országos  horderejű döntések forrnak magosan ívelő,  szép homlokuk mögött.  A kép

rendkívüli  színkultúráról  tanúskodott,  és  az  akkori  –  enyhén szólva  –  merev kánonokhoz

képest föltűnően modernül értelmezte a realizmust. Biztosan a három lektor is; tudni azonban

csak annyit lehetett róluk, hogy enigmatikusan ülnek és nem csinálnak semmit. Ezt azonban

rendkívüli színkultúrával és – a körülményekhez képest – modernül. Azóta Csernus Tibort

Nyugatra, a három lektort a honi szellemi elit csúcsaira vezette tehetségük és a történelem

szele; így hát sohasem fogjuk megtudni, mi rejlett enigmatikus semmittevésük mögött. Sík

Csaba  könyve  Egy  lektor  naplójából közölt  részletekkel  szó  szerint  egy  ismeretlen

kontinensről szállít tehát első híreket. Mégpedig hosszú, személyes tapasztalat alapján.

Sík  Csaba  egy találó  (többszörösen találó)  képzőművészeti  példával  kezdi  a  lektori

foglalkozás megértetését. Megmaradtak Van Gogh rajzai, amiket Sibert, a rajztanár korrigált,

miközben „megpróbálta beleverni az akadémiai módszert” a művészbe. Van Gogh azonban

nem állt  kötélnek, „mert  meggyőződött  akadémiai próbálkozása során,  hogy a művésznek

egyszerűen el kell kezdenie a munkát, aztán majdcsak rátalál a maga útjára; míg az akadémia

legfeljebb eggyel szaporítaná a profik amúgy is fölös számát.” „Amszterdamban – folytatja

Sík  Csaba  –  az  új  Van  Gogh  múzeumban,  egymás  mellett  látva  a  magának  csinált  s  a

669 Forrás: Vekerdi László: Sík Csaba: A Parthenon lovain innen és túl. = Tiszatáj 33 (1979) No. 10. pp. 73–76.



mesterek korrigálta rajzait, kétségtelenné válik a néző számára a művész igaza. Brutális keze-

nyomát eltakarta a mester tenyere, s a tanulmányból nem lett igazi Van Gogh. Valóban elég,

ha csak elkezdi az ember, ha az ő rendíthetetlen hitével és szenvedélyével képes folytatni is.

Rajzait a szent dolgok közé sorolta, mert úgy gondolta, segít velük a reménytelenül küszködő

szegényeken, sorsüldözötteken; ha bolond volt, a hitvallók módjára volt bolond. (Rossz lektor

az, aki Sibert kezével nyúl egy kézirathoz, aki az érdesnél fontosabbnak tartja a simát, az

igaznál a szabályosat.)”

A zárójel világosan megmondani látszik, mit nem szabad tenni valamirevaló lektornak;

ámde a kéziratok között ritka a Van Gogh erejű tehetség, s mit tegyen a lektor a többivel?

Adódna egy természetes megoldás: a helyesírási hibák kijavításán kívül a lektor ne nyúljon a

kézirathoz. Bízzuk a többit a kritikára. Csakhogy – érvel nagyon találóan Sík Csaba – „mióta

irodalmunk könyv- és nem folyóirat-irodalom, a lektor szerepének jelentősége megnőtt”, s

neki kell átvennie a régi nagy szerkesztők, sőt a kritika feladatát is, részben legalább. Hogyan

jár el? Beérkezik mondjuk egy ismeretlen szerző, B. írása, melynek olvastán a lektor azt a

ritka örömet érzi,  hogy író kézirata van a kezében. „Mesteri expozíció, zárt kör, amelyből

csak egy irányba lehet  kitörni.”  Az ismeretlen azonban nem ebben az irányban tört  ki,  a

regény nem az  expozíció  szellemében  fejeződött  be.  „(De  nem így  jelent  meg,  hanem a

befejezést  az  expozíció  logikájához  igazítva;  B.  tehetséges  lévén,  rögtön  megértette,  hol

rontotta el kéziratát.)” Ne azt tekintsük most, hogy a lektornak bizonyosan igaza volt, mikor a

mondott korrekciót – megnőtt szerepkörét tekintve hivatásszerűen – javasolta.

Tekintsük  azt,  hogy  a  lektoroknak  nem  szükségképpeni  sajátossága  az  esztétikai

csalhatatlanság, akadnak közöttük Sibertek is jócskán, s akkor ez a zárójel szükségképpen az

előbbi  ellentétét  állítja.  S  máris  előttünk  áll  a  lektor  csapdája,  vagy  finomabban  szólva

paradoxona. Nem hiába ült Csernus képén oly gondterhelten az a három szép lektor.

Sík Csaba látja jól  és be is vallja a paradoxont, legalábbis egyik változatát.  A napló

egyik feljegyzése sétáját meséli el Remenyik Zsigmonddal, aki az írók – önmagát is beleértve

– „kóklerré-válására”  panaszkodott,  s  ebben  a  lektorokat  is  elmarasztalta.  A lektor,  hogy

kirángassa önmarcangoló komorságából, mulatságos históriát mesélt el, hogyan hasznosította

egy nagy művészről elejtett néhány szavát nagyképűen és tökéletes hozzá nem értéssel egyik

új regényében egyik híres író barátja. Remenyik szigorúan ránézett: „– De azért kiadtátok –

mondta  szemrehányóan,  aztán  elbúcsúzott,  s  megállt  egy  gombáskofa  asztala  előtt.  Ha

rágondolok,  mindig  Bartók  Béla  jut  eszembe,  aki  kivándorlása  előtt  adott  utolsó

hangversenyének szünetében azzal búcsúzott látogatóitól: »Legyenek becsületesek.«” De mi a

becsület, lektori gyakorlatra lebontva? Az ismeretlen B. kéziratát hozzá lehet igazítani a lektor



elképzeléséhez, a híres író regényéből nem lehet kihúzni a nyilvánvaló hülyeséget? Akkor a

lektor egy Mikes Lajos, egy Osvát Ernő méltatlan bár, de hivatalos örökében érezvén magát,

jó lélekkel korrigál, ekkor ellenben, tán kicsit restelkedve, meghajlik a tekintély előtt? Majd

kiigazítja a kritika, gondolja? Csakhogy Sík Csaba, gyakorló kritikus lévén, nagyon tisztán

látja,  hogy  az  irodalom  és  a  kritika  kapcsolata  sem  egészen  hibátlan.  Mélységes  és

rokonszenves  nosztalgiával  írja  le,  s  mestere,  Bóka  László  nyomán  remek  példával

illusztrálja, hogy a Nyugat korában hogyan figyelték s mennyire becsülték az írók a kritikákat,

az elmarasztalókat is, s hogyan „»hordozták a nemzedékek tagjai szívükben és ajkukon egy jó

szándékú kritika szavait«”. De ha nyilvánvalóan nem jó volt a szándék? Mert akad példa erre

is,  elég  a  Petőfi  Mezőberényben  szerzőjét  a  magyar  irodalomból  kitudni  kívánó  bírálatra

emlékezni, amit történetesen Bóka László írt. Mélységesen igaz Sík Csaba konklúziója: „Az

irodalomnak szüksége van a kritikára, a kritikának pedig az irodalomra, s e kettős függésben

egyiknek sem érdeke, hogy kapcsolatuk kutya és bolha kapcsolata legyen”; de ha már az,

legyen legalább a kutya is, a bolha is becsületes: a bolha ne játssza meg magát orvosnak, a

kutya meg ne tetesse, hogy köszöni a csípést, s ne vakarózzon fájdalmas képpel, mikor senki

se csípte meg. De hol a lektor helye, az író vagy a kritika oldalán? Sík Csaba válasza világos:

egyikén sem, a kéziratén. Ha már nem lehet minden lektor Mikes Lajos vagy Osvát, szeresse

legalább a munkáját úgy, mint ők. Szeresse annyira, hogy észrevegye a kézirat  kvalitásait

akkor is, ha netán nyers külsőben jelentkeznek, sőt akkor leginkább. Megnyerő és látszatra

nagyon egyszerű válasz, de valójában csapdát rejt ez is.

Aligha  akad  ugyanis  a  mai  magyar  műkritikában  történetet  s  modern  alkotásokat

egyaránt tekintve biztosabb szemű s tárgyát tisztább szenvedéllyel szerető ítész Sík Csabánál;

ezt napjaink honi művészetéért vívott  szenvedélyes és bátor küzdelme csakúgy bizonyítja,

mint két, szakértelemről s tárgyszeretetről tanúskodó pompás kötete, a  Rend és kaland s a

Mindenkori mesterek.  Ez a kötete is jobbnál jobb elemzéseket és megállapításokat tartalmaz

művészetről  és  művészekről,  mozgalmakról  és  múzeumokról,  képekről  és  szobrokról,  a

műalkotásokat rejtő, érlelő, létrehozó és befogadó idők és közegek természetéről. Aligha akad

például párja – s nemcsak a honi irodalomban – ahogyan az „Izmus vagy forradalom?”-ban

mindössze huszonegynéhány oldalon két kép, a Bonjour Monsieur Courbet és Bonjour M.

Gauguin  keletkezéstörténetének  –  vagyis  dehogy:  inkább  kultúratörténetének!  –

párhuzamából kiindulva megérteti, illetve értelmezi a modern művészet – az eddig általában

áttekinthetetlenül bonyolultként kezelt modern művészet – egész szellemi klímáját, s anélkül,

hogy egy jottányit is letagadna vagy akár elhallgatna a bonyolultságból. Mi a titka? Tán az,

hogy fölébe tud – és mer! – emelkedni irdatlan tudásanyagának, s így aztán nem nyomasztja,



hanem  emeli  gondosan  formált  mondatait  a  tudás?  Mert  mindazt  tudja,  amit  a  legjobb

művészettörténészek,  de  valahogy  másfelől  nézi  az  egészet.  Gyakorlatban,  minden

mondatával  demonstrálja  a  Gauguinről  írt  példát:  „A  művészettörténészek  élvezettel

bizonygatják,  hogy a Csendes-óceán partján rituális  ünnepélyességgel vonuló lovasaihoz a

Parthenon talán legismertebb fríze  szolgált  mintául.  Így van,  1902-ben azonban már nem

európai szemmel nézte  a görög arányokat és modellálást.”  És éppen ezért  tudott  éppen ő

leginkább, az egész kontinens, sőt az egész Föld jövőjét formálóan európai maradni. Mert

fölfedezte s főleg merte vallani, hogy „bármily szép legyen is a görög művészet, mégiscsak

nagy  tévedés”.  Önmaga  tévedésén  túllépve  kellett  fölismernie,  hogy  „a  festmény  alakjai

többek is, kevesebbek is önmaguknál: jelképek, ugyanúgy a világegyetem alkotóelemei, mint

a fák, a dombok, a színek – a kép is azt mondja, mint kortársaihoz intézett, a művészet jövőjét

befolyásolja üzenete: »Túl, túl, a Parthenon lovain is túl, egészen gyermekkorom falováig...«”

Túlról azután megint a régi szépségükben tündökölhetnek a régi lovak, s nemcsak a Parthenon

frízeié;  a  modern  művészet  nyitányának  forradalmi  sűrűsödéseként  a  kubizmus  „glóbusz

méretűre  tágította  a  hagyományt”.  De nem valami  eleve kifundált  elmélet  segítségével;  a

kubizmust „elmélet segítségével próbálni megérteni, nem könnyebb, mint őzgerincet sütni A

speciális és általános relativitás elméletével  a kézben”. S csakugyan, akkor és ott remekek

Sík Csaba elemzései és helyzetjelentései, amikor jó vadászként, elegánsan és szellemesen süti

az őzgerincet, láthatóan élvezve – ha tán izzad is közben – a pecsenyétől várható ízeket s

élvezetet.  Ez  a  –  látszólag!  –  könnyed remekelés  persze  nem zárja  ki  a  felelősségérzést,

ellenkezőleg;  senki  múzeumaink  helyzetéről,  kiállításpolitikánkról,  legjobb  művészeink

küzdelmeiről annyit  s akkora felelősséggel mint ő, ebben a kötetben is, még nem írt.  Ám

tudás,  ízlés,  kivételes  érzékenység,  felelősség  mind  nem elegendő,  hogy ugyanakkor  egy

Császár Elemér értetlenségéhez és érzéstelenségéhez fogható írást ne közöljön Csontváryról.

Agyondicsértük az utóbbi időben, ideje ellentmondani? De ugyanez a helyzet például Vajda

Lajos  esetében  is,  s  itt  mégsem  homályosítja  el  a  szerző  éleslátását  a  szakszerűtlen  és

kritikátlan hódolat. Miért hát Csontvárynál? Hogyan lehet festészetét „csak kuriózum”-nak

nevezni,  legföljebb  „zseniális  kuriózum”-nak,  még  ha  igaz  lenne  is  (bár  Fülep  Lajos

meggyőzően  bizonyította  az  ellenkezőjét),  hogy  „festészete  nemzeti  értéke  ellenére  sem

tartozik bele a magyar festészet fő irányába, melyet ez idő tájt a Nyolcak és az aktivisták

képviseltek”. Hogyan lehet a Zrínyi kirohanását (a Benczúron át Fesztyig züllő) historizáló

piktúránk szívvidámító ellensúlyát „mulatságos giccs”-nek nevezni? És miért nem érvényes

Csontváryra  is,  amit  Van  Goghról  megállapít:  „ha  bolond  volt,  a  hitvallók  módjára  volt

bolond”?  Hát  Csontváry nem a sorsüldözötteken akart  piktúrájával  segíteni?  Miért  volt  ő



mégis egyszerűen Pertorini patográfiája szerint bolond? Ekkora szakértelem mellett ekkora

értetlenség aligha magyarázható másként, mint a szeretet teljes hiányával. Amint hasonlóan

elutasító  Csontváry-esszéjében  Bernáth  Aurél  egykor  többé-kevésbé  be  is  vallotta.  A

lektornak természetesen nem kötelessége mindenkit szeretnie; a munkáját kell szeretnie, de a

munkája képekben és kéziratokban realizálódik,  s ha ezek egyszer történetesen a szegény

Kosztka Tivadar iglói gyógyszerészsegédéhez hasonlítanának? Kit vagy mit képvisel tehát a

lektor? Sík Csaba könyvéből, azt hiszem, erre a kérdésre az a válasz olvasható ki, hogy egy

határozott és többé-kevésbé körvonalazható kultúraképet. Mégpedig minél jobban szereti a

munkáját,  annál  határozottabban.  Az  a  kultúra,  amit  Sík  Csaba  szenvedéllyel  és szépen

képvisel,  jelen  kötetében  leginkább  a  képzőművészeti  írásokban,  a  tanítványi  tudással

súlyozott  Kassák-tanulmányban,  a  szerető  szigorral  megírt  Gelléri-esszében,  a  megható

hűséggel mintázott  Bóka-maszkban körvonalazódik.  S a kérdéseket és frappáns találatokat

sűrítő Brâncuşi-esszé mutatja tán legszebben, hogy milyen tágasak ennek a kultúraképnek a

keretei, belefér  Maiastra, a román népmesék csodálatos madara is, és az agg mester utolsó

évtizedének fenséges zavartsága, nem mint patográfia, hanem mint kozmikus patriotizmus:

„A halála előtt csak románul beszélt”, s mikor barátai kórházba akarták szállítani, „tiltakozott:

»A műteremben várom meg az istent«”. Kell-e mondani, hogy a példában az igény a fontos:

ha népe értékeihez nyúl valaki, tegye Brâncuşi szintjén!

És ebben egyetérthetünk. Mert összegezésként elmondható, hogy általában az igény, az

igényesség  ennek  a  kötetnek  nagy  és  ritka  értéke.  Ezt  szolgálja  kritikai  életünkben

egyedülállóan elegáns szellemessége,  üdítő iróniája,  s  következetes kétfrontos  küzdelme a

vasárnapi amatőrség és a profi sterilitás (egymáshoz sokban oly hasonló) jelenségei és – ami

sokkal több bátorságot követel  – jelenléte ellen.  S végtére nem éppen ez a lektori  munka

értelme s keresett garanciája? Nem tudom, nem tudható. Nekünk mindenesetre, akik valami-

képpen írással foglalkozunk, meg kell küzdenünk kiadókkal és lektorokkal, s olykor keserűen.

És a legtöbb, amit kívánhatunk hozzá, a becsületes és igényes lektor. Mint tán az a három volt

ama szép régi képen, akik közé immáron ezzel a kötetével s okosan villogó szemüvegével

odaült  Sík Csaba is.  S  arcukon lassan elmosódnak az egyéni  vonások,  néz a  négy lektor

szigorúan, kicsit szomorkásan, egyre talányosabban, valahová messzire; de Sík Csaba szép

könyvéből most már legalább azt sejtjük, hogy hová: a Parthenon lovain innen és túl.



ILIA MŰVE ÉS LÉTE NÁDSZÁL670

Elhangzott valamikor az „Ezredforduló” táján az „Aranyemberek” sorozatban egy beszélgetés

Ilia Mihállyal. Tudós könyvtáros kollégám, Nagypál Laci figyelmeztetett rá, hogy a napokban

megismételték. Őt elsősorban az lepte meg, hogy milyen magától érthető természetességgel

felelt  Mihály  a  „szerkesztői”,  illetve  „tanári”  működésének  „sikereit”,  illetve  „általános

elismertségét”  firtató kérdésre:  „Egyszerű  ez;  érdeklődni  kell  emberekről  és  művekről,  és

sokat kell olvasni”. Azután szólt itt is, nyomatékkal, Tápénak mint „rendtartó magyar falu”-

nak  az  útravalójáról.  Utóbbit  úgyszólván  minden  interjújában  hangsúlyozza;  többnyire  és

egyre  inkább  a  „Nádszállal  levegőt”  értelmében.  Vagy  csak  én  érzem  így,  s  készítek

magamnak  valami  sors-metafora-félét  Ilia  ürügyén?  De  akkor  is  Iliára  utal,  akinek  az

életműve, tán épp egyszerűsége és átláthatósága folytán (az „egyszerű ez, él az, ami eleven”

értelmében) csábít az ilyesmire. És különben is: 

„...az  ember  visszavonul  a  saját  kis  várába,  homokvárába.  Mert  megelégeli,  hogy

mindig valamiféle pártbizottságtól függjön, hogy mint szerkesztő mindig a politikának

és  különféle  centrumoknak legyen  kiszolgáltatva.  Amikor  az  egész  világ  fölbolydul

körülöttünk, amikor mindenki mindenkivel háborúzik, akkor az ember várkapitánya lesz

a  saját  homokvárának,  és  a  saját  világát  csinálja  mindenki  ellenében  vagy  éppen

mindenkivel együtt.” 

Az idézet nem Iliától, Tolnai Ottótól származik; egy véle folytatott beszélgetésből emeli át

Füzi László a Lakatlan Sziget 81. oldalán.671 Igen, Ilia Mihály élete és műve elválaszthatatlan

korától,  Korunktól,  csak  azért  nem  írtam  címül  „Ilia  és  korá”-t,  mert  ez  a  cím

elkoptatottságával és nagyképűségével nem illett volna hozzá. Ilia „egyszerűsége” ugyanis,

megint csak „magától érthetően”, eleve kizár bármiféle közhelyszerűséget. Rá nem érvényes

semmiféle tudományos vagy közéleti sablon, de nem azért, mert különösebben „egyedi” vagy

pláne „karizmatikus” egyéniség lenne. Ellenkezőleg, épp a maga eredendő közéletiségében,

naiv jóhiszeműségében, verespéteri kollektivistaságában nem érvényes. Ahogyan Veres Péter

(mai „versenyképesség-centrikus” világunkban nem ártana figyelni rá) megfogalmazta: 

670 Forrás: Vekerdi László: Ilia. = Forrás 36 (2004) No. 9. pp. 50–58. (Íródott: 2003. november – 2004. május)
671 Füzi László: Lakatlan sziget. I–III. Napló, 1997–1999. Pozsony – Bp., 2000. Kalligram – Pesti Kalligram. p. 81. 



„az  igazi  jó  kollektívákban,  ahol  a  felsőbbség nem szólt  bele,  hogy kik  legyenek a

közösség  tagjai  és  vezetői,  vagyis  a  kubikosoknál  és  más  szakmányszerű

vállalkozócsoportoknál,  olyan  jó  közösségek  is  tudtak  kialakulni  (a  rosszak  mindig

felbomlottak), amelyekben már nem lelte a helyét a rosszfajta ember, még ha véletlenül

bekerült volna is. Vagy megszokott vagy megszökött. Az ilyen csapatokban olyan jó,

emberies  légkör  alakult  ki,  amelyre  kevés  a  barátság  szó,  mert  az  csak  személyhez

kötött, és elfogultságokkal, részrehajlásokkal keveredhetik. Testvérinek se mondhatom,

mert  abban is  ott  van az  érzelmi túlzás,  a  részrehajlás.  Nincs  más  szó rá,  mint  »jó

közösség«, amelyben az előbb említett elv, a spontán, magától értetődő jog és igazság a

törvény. Az, amelyet már az előbb említettem: Amit nem kívánsz magadnak...”

Irodalomtörténészek feladata keresni az Ilia-Tiszatáj fényes fél évtizedének a titkát vagy inkább

„jelentőségét”; nékem máig ez a verespéteri „jó közösség” maradt; máig érzem megnyugtató és

vigasztaló erejét, az otthonosság hasonlíthatatlan légkörét, valahányszor belépek az időközben

macskakörmösből  „macskaháromszögessé”  „(poszt?)modernizálódott”  folyóirat  szerkesztő-

ségének az ajtaján. Meddig? Ki tudja. És máig fényes emlékem, ahogyan az utolsó Ilia-jegyezte

számban  együtt  szerkesztettük  a  Bolyai  Farkasra  emlékező  ÖRÖKSÉG rovatot.  Fényes  és

szomorú, mert amikor 1975 februárjában a szám megjelent, már nem Ilia jegyezte a lapot.

Nem lehetetlen,  hogy épp ez  az  otthonosság,  a  spontán,  magától  értetődő emberies

légkör,  a  „jó közösség” ereje vonzotta  Ilia  tanár  úr köré a  többnyire  máshonnét,  gyakran

messziről  érkezett  diákokat,  s  formálta  jó  részüket  „szegedivé?”  A „légkör”  érzékeltetése

végett legjobb megint Füzit idéznem: 

„Már második éve voltam a hallgatója, délelőttjeink nagyobbik része beszélgetéssel telt,

sok mindenről hallottam tőle, s én is szóltam erről-arról, az otthoni világról is, amiben

akkor még majdnem benne éltem, hiszen még időm se volt kilépni belőle, amikor Ilia

Mihály tanár úr a szokásos ezer  irányba elágazó,  új  és új  bekezdésekkel  gazdagodó

beszélgetésünk során egyszer csak megjegyezte: közeledik a diákköri konferencia, ideje

lenne témát választani, mert hiszen valójában csak egy téma kidolgozásakor dől el, hogy

mit tudunk, van-e hajlamunk az írásra, filoszkodásra. Témát is ajánlott azonnal: Ady

erdélyi  recepcióját,  pontosabban  Ady  hatását  az  induló  erdélyi  irodalomra  kellene

feldolgozni, mondotta.”672

672 Füzi László: Lakatlan sziget, p. 29.  



A  témaajánlás  önmagában  nagyon  jellegzetes;  összekapcsolja  Ilia  három  fontos  kutatási

területét: a recepciótörténetet, az Ady-filológiát és az erdélyi irodalom vizsgálatát, jelenleg

azonban, a „légkör” szempontjából,  azt  kell  kiemelni,  hogy Füzi válaszára: „Tanár  úr,  én

Németh  László  Irgalom című  regényét  szeretném  elemezni”,  a  Tanár  úr  nyomban  eláll

ajánlatától, elkezd Németh Lászlóról beszélni, a sértődés vagy a meglepődés legcsekélyebb

árnyéka nélkül. 

A  továbbiakban  Füzi  kitér  a  Tanár  úr  más  tanítványokkal  való  kapcsolatára  és

inspirációjára, azután tér vissza saját élményeire: 

„Ezerkilencszázhetvennégy őszén kerültem a szegedi egyetemre, s már az első félévben

jártam az  óráira.  A  külföldi  magyar  irodalomról  tartott  előadásait  ketten  hallgattuk

Csapody Miklóssal, s ahogy az órák következtek egymás után, úgy kerültünk bele egy

addig nem ismert, minden korábbitól különböző világba. 

Az otthoniból szinte észrevétlenül léptem át egy másikba: ha az teljes volt, akkor

ez is, onnét a többi világ nem látszott, innét szinte minden irányba nyílt elágazás. Talán

csak a  közvetlen célzások hiányoztak belőle:  soha egyetlen szóval  el  nem hangzott,

hogy  mi,  mondjuk,  tanítványok  vagyunk,  hogy  jól  érezzük  magunkat  egymás

közelében, hogy miről mit kellene írni, hogy erről vagy arról ezt vagy azt gondoljuk,

később talán ezért is lepődtem meg, amikor sugallni akarták, hogy ezt vagy azt írjam. 

Még  a  dolgozatokat  se  nagyon  beszéltük  meg,  éppen  »csak«  azt  a  segítséget

kaptuk meg, ami a dolgozatok megírásához kellett. Sokan tértek be hozzá délelőttönként

beszélgetni,  kérdezni  ezt-azt,  beszámolni  az  utazásaikról  vagy  éppen  az

olvasmányaikról,  mi  Miklóssal  szinte  minden  beszélgetést  végighallgattunk,  így

pontosan tudom, hogy mindenki a maga választotta úthoz kapott valamiféle erősítést,

igazolást, eligazítást. 

Nem történt ez másképpen velem sem: elolvashattam az  Új Látóhatár Németh

László-számát, amikor jeleztem, hogy az apa-motívum foglalkoztat, levelet írt Németh

László  özvegyének,  Ella  néninek,  hogy  fogadjon:  első  beszélgetésünk  során  már

előkerült Németh László édesapjának, Németh Józsefnek a Naplója. Grezsa Ferencet is

Ilia tanár úr »közvetítésével« ismertem meg, aztán jöttek a diákköri konferenciák, s szép

lassan belesodródtunk abba, amiben most is benne vagyunk: nem az »irodalomba« vagy

az »irodalmi életbe«, ennek bármikor vége lehet, ez nem helyettesíti a világot, a világ

természetes  értékrendjét,  az  viszont  biztos,  hogy  természetes  értékrenddel  bírunk  a

magyar irodalomról, s érezzük ennek a kultúrának a fontosságát, s talán ez sem kevés. 



Mondtam, sokan jártunk hozzá, olyanok is, akik egymást sem ismerték,  ám az

biztos, hogy egymásról rajta keresztül pontos képpel bírtak.”673 

Magam a  háborúnak  „köszönhetően”  hosszúra  nyúlott  egyetemi  éveim során  élvezhettem

néhány nagy professzor világokat nyitó kollégiumának a varázsát, a soproni Bánya-, Kohó- és

Erdőmérnöki  Kar  első  évfolyamán  az  ábrázoló  geometriát  hilberti  pontosságigénnyel  és

kartéziánus szellemességgel előadó Stasney Alberttől a Debreceni Orvosi Fakultáson szigorló

orvosként  hallgatott  és  csodált  Sántha  Kálmán  messzi  az  ideggyógyászat  határain  túl

tudományra (és nem mellékesen tudósi-emberi helytállásra) nevelő példamutatásáig. De olyan

kollektívateremtő  és  kollektivista  gondolkodásra  nevelő  tanárral,  mint  Ilia  Mihály,

egyetleneggyel találkoztam: Karácsony Sándorral.

A párhuzam persze semmiféle hasonlóságot nem kíván sugallni a két nagy magyar tanár

között;  ez  már csak fizikai tekintetben is  képtelenség lenne.  Merőben más (bár  szervesen

összefüggő) két korszak merőben másféle (bár gyökereikben folytatásos) kihívásaira válasz az

ő  gondolkodásuk  és  magatartásuk.  De  az  mégiscsak  elgondolkodtató,  ahogyan  egész

tanárkodásukat, mondhatjuk nyugodtan, egész életüket a „másik ember”-rel kötött, szinte már

„szerződéses”  viszonyra  alapozták  (a  rousseau-i  társadalmi  szerződés  értelmében  szinte),

ahogyan azt Karácsony tanulmányok és könyvek sorában kifejtette, Ilia pedig a fenti Füzi-

idézet értelmében gyakorolta.

Még  elgondolkoztatóbb,  mert  mifelénk  még  sokkal  ritkább,  ahogyan  magyarság-

képüket  és  magyarság-pedagógiájukat  mélységesen  áthatotta  a  szomszéd  népekkel  és

államokkal való őszinte megbékélés gondolata; Karácsony 1946-ban (sajnos csupán néhány

számot  megélt)  folyóiratot  inspirál  Keleti  Kapu címmel  a  román  és  a  magyar  nemzet

kölcsönös egymást megismerése és megbékélése érdekében, 1947-ben megjelent  A magyar

béke című,  a  béke,  a  valódi  béke  feltételeit  és  lehetőségeit  tudós  alapossággal  elemző

könyvében külön fejezetet szánt Megbékélés szomszédainkkal címen személyes élmények és

tapasztalatok  alapján  („Románok  között”,  „Jugoszlávok  között”,  „Csehszlovákok  között”,

„Ruszinok  között”)  a  megbékélés  esélyeinek  latolgatására.  Hangsúlyozni  szeretném,  mert

Karácsony ki nem mondottan is nyomatékosan kiemeli: az adott Európában, az adott határok

között. Mert Karácsony – ez megint párhuzam Iliával – mindig realitásokban gondolkozott és

cselekedett; az „álmokat” meghagyta az „álmok álmodói”-nak (akiket mellesleg veszedelmes

embereknek tartott, hacsak nem poéták voltak vagy éppen még akkor is).

673 Uo. pp. 34–35. 



Megint  nem arról  van szó,  hogy a  Keleti  Kapu vagy  A magyar béke valamiképpen

hathatott volna a  Tiszatáj – mondjuk így – „szomszédságpolitikájára”, a környező népek és

nemzetek külön rovatokkal és számokkal is nyomatékosított megismertetésének a nemegyszer

szerkesztői  kötéltáncmutatványokat  igénylő  gyakorlatára.  Ha  valamiről,  inkább  Németh

László,  illetve  a  Tanú hatásáról  lehet  szó,  de  ez  is  inkább  csak  valamiféle  erkölcsi

példaképpen; Ilia saját tapasztalatai (ebben viszont Karácsonyra hasonlít) és nem utolsósorban

tudományos  munkássága  nyomán  döbbent  rá,  hogy  a  határon  túli  magyarok  sorsa

elválaszthatatlanul  összefügg  a  környező  államokkal  kialakult-kialakított  viszonnyal,

mégpedig a  valóságossal,  ami  merőben különbözik  a  hatalom által  feltupírozottól.  Gyuris

György  A  Tiszatáj  fél  évszázadá-ban  részletesen  elemzi  az  Ilia-Tiszatáj kelet-európai

„profiljának” a kialakulását, s értékeli-bírálja ennek az akkori körülmények között igencsak

feltűnő,  hisz  a  hivatalossal  nyíltan  ellenkező  szerkesztési  gyakorlatnak  a  magyarázatára

felhozott-kigondolt (ál)tudományos értelmezéseket, az „5.4 Főszerkesztő: Ilia Mihály, 1972–

1974” című részfejezetben. S a következő részfejezetből: „5.5 Ilia Mihály távozása, 1974.

december” világosan kiderül az is, hogy ez a távozás nem kis mértékben a  Tiszatáj kelet-

európai programjának a következménye volt.  (Amint annak idején Karácsony bukásába is

igencsak közrejátszhatott A magyar béke.) A lényeget tudós precizitással (sőt: könyvtárosival)

összegezi  Gyuris  György  könyve,  a  részletekről  pedig  rengeteg  okos  leírás-értelmezés

olvasható  okoskodó  szerzőktől.  Azon  túl  külön  érdeme  Gyuris  György könyvének,  hogy

nyomatékosan  figyelmeztet  az  Ilia-Tiszatáj új „hungarológiai-néprajztudományi”  (a  kettő

szerves  és  bizonyos  értelemben  szervezeti  összekapcsolása  a  lényeg)  programjának  és  a

„kelet-európai” programjának egymásból következésére és elválaszthatatlanságára.  S külön

(megint csak azt kell mondanom: tudósi, sőt könyvtárosi) lelemény, ahogyan ezt a magyar-

európai szintézist két rövid mondattal megemeli: „Ez azonban csak biztos ítélőképességgel

nem  lett  volna  megoldható.  Ehhez  a  tápai  ősök  által  kitörölhetetlenül  beletáplált

felelősségtudat is kellett.”

Az Ilia-Tiszatáj és benne Ilia Mihály általam ismert legszebb portréját  vázolta ezzel

Gyuris György. Legfeljebb annyit tehetünk hozzá, hogy ha lenne egyáltalában értelme díjak

odaítélésének, már rég Herder-díjjal lehetett, vagy inkább kellett volna jutalmazni Ilia Mihályt

(és posztumusszal Karácsony Sándort).

*



Az Iliával foglalkozó különféle ismertetések, méltatások, értelmezések, interjúk (melyek ha

nem  is  „műfajilag”  de  értelmileg  szintén  egyfajta  értelmezések)  többsége  érthetően  a

szerkesztőről, a „szerkesztő folyóirat nélkül”-ről, az „irodalomszervező”-ről, a Kazinczyhoz

fogható „levelező”-ről, az egyetemes mai magyar irodalom fogalmának megteremtőjéről és a

mai  magyar  írók fáradhatatlan és pártatlan „miniszteréről” (a szó eredeti,  azaz „szolgálat”

értelmében  értve  a  szót)  szól,  és  kevesebb  fény  esik,  jobban  mondva  alig  esik  fény  a

kompetens  filológusra,  a  tudósra,  ahogyan  azt  nálunk  a  tizenkilencedik  században,  a

századfordulón, s hellyel-közzel még a két világháború közötti korban, sőt itt-ott még később

is  értették,  s  ahogyan  boldogabb  tájakon,  Angliában,  az  amerikai  élegyetemeken,

Franciaországban, Itáliában, Japánban, Hispániában, s a hitleri métely lassú gyógyultával újra

Németországban  is  értik,  szóval  az  olyan  emberre,  aki  lege  artis és  felelőssége  teljes

tudatában legjobb képessége szerint törekszik a potenciálisan felmérhetetlen tudás egy általa

felvállalt,  reá bízott csekélyke darabjának a lehető legteljesebb és legprecízebb feltárására,

megismerésére, ismertetésére. Ezen belül azután igen széles skálán mozoghat a teljesítmény,

hiszen a „képesség”, a tehetség nyilvánvalóan legfeljebb részben, többnyire kisebb részben

megtanulható.  Ilia  tudományos  publikációi  genuin tehetségről  tanúskodnak,  amit  a  Juhász

Gyula-összkiadás során elsőrendű filológiai-irodalomtörténeti tudássá csiszolt. De ha mintát

kéne választanom, mégsem filológusi, irodalomtörténeti, kritikai publikációiból választanék,

már csak azért sem, mivel ezeket kitűnően ismertette és elemezte Fried István és Lengyel

András, a  Tiszatáj,  illetve a  Forrás 1994. szeptemberi számában, hanem a Juhász Antallal

közösen  szerkesztett,  911  oldalas  Tápé  története  és  néprajzá-ból674 az  általa  és  a  Juhász

Antallal  közösen  írt  fejezeteket.  Egymást  kiegészítően  és  harmonikusan  szövődik  itt

irodalomtörténeti,  néprajztudományi,  szociológiai-statisztikai,  társadalomtörténeti,

technikatörténeti, gazdaságtörténeti és politikatörténeti tudás, míg az adatok – mindig precíz

és  ellenőrizhető  adatok – rendezett  halmazából  össze  nem áll  nem valamilyen „összkép”,

hanem  egy  folyamat, egy  dinamikus  rendezett  káosz,  ahogyan  azt  a  Prozess  der

Zivilisationban Norbert Elias felvázolta. De ki hallott még akkortájt mifelénk Eliasról, akinek

a  két  világháború  között  íródott  nagy  műve  nyugaton  is  épp  csak  akkortájt  kezdett

felfedeződni, s divatba jönni, jobbadán majd csak François Furet adaptációja után a Francia

Forradalomra.

Ilia tápai tanulmányaiban kettős civilizációs folyamatot vázol. Egyrészt egy irodalmit –

íróit, ahogyan a tápai élet, a maga mindennapjaival s ünnepeivel, Mikszáthtól és Tömörkény-

674 Tápé története és néprajza. Szerk.: Juhász Antal. Közrem.: Ilia Mihály. Tápé. 1971. Tápé Község Tanácsa.
911 p., 2 t.



től Móra Ferencen és Juhász Gyulán át el egészen Féjáig és Radnótiig ábrázolódott-felvillant,

másrészt egy társadalomtörténetit  és gazdaságtörténetit,  ahogyan a két  világháború közötti

politika nyomásától vezérelten a hetyke Tápé-legendától a megélhetési lehetőségek határára

sodródott a falu. A két folyamat azonban nem választható szét, ahogyan a valóságban, úgy Ilia

ábrázolásában sem. Tápé hű piktorának, Heller Ödönnek (1878–1921) fehér terroristák általi

meggyilkolása az irodalmi tanulmány centrumában szerepel: 

„Heller szegedi festő volt, de fölfedezte a tápai nép és táj festői érdekességét, földet vett

Tápén, tanyát épített rá, és a tízes évek közepétől kezdve az év legnagyobb részét a

faluban töltötte.  Juhász Gyula írta  róla:  »A parasztok úgy tekintették már,  mint  egy

bennszülöttet.  A  gyerekek  fillér  úrnak  hívták,  a  nép  ismerte  a  képeit,  megálltak  a

vásznai  előtt  és  bírálgatták  nagy  jóindulattal...«  Juhász  szerint  Heller  azt  csinálta

kicsiben, amit Gauguin: »ki akart menekülni a városi kultúrából az ősi természet ölébe,

az anyaföldhöz, amelyet képein is megörökíteni igyekezett.«”675 

A hivatkozás itteni citálása nem lényegtelen: Ilia irodalomtörténeti tanulmányainak az Összes

Művek  kiadásában  szerzett,  filológusi-irodalomörténészi  tapasztalat  az  aranyfedezete,

tanulmányaiban mindig megtaláljuk a hivatkozást a JGyÖM megfelelő kötetének megfelelő

helyére,  s  ért  hozzá,  hogy  ezáltal  egyszerre  nyerjen  idézettakarékosságban  és

idézésgazdagságban. Így aki csak egy kicsit is járatos a JGyÖM-ben – tehát a valamirevaló

szakember –, az a legrafináltabb honlappal vetekedő eligazításra lelhet Ilia tanulmányaiban.

De Ilia tanulmányai többnyire többek filológiainál és irodalomtörténet-írásnál. A Tápé

az irodalomban-nál maradva Tömörkény tápai tapasztalatainak az ismertetése-idézése végén

kiemeli: 

„A kompjárás idővesztesége fölötti bosszús évődés, tréfa mellett fölkomorlik egy sötét

emléke:  »Pár  éve  épp  télen  vitt  erre  az  utam,  a  falu  szélén  néhány  ház  égett,

szerteszórva  minden  holmi;  az  út  szélén,  a  faluvég  és  a  töltés  között,  szakadozott

subákban  gyékényen  hevert  egy  beteg  öregasszony  meg  egy  öreg  vak  ember,

kimenekültek valahogy, de az egyik oldaluk megégett. Szomorú és komor kép volt az, a

töltésen  egy  úri  kocsi  haladt  el,  de  nem  állt  meg:  aki  bennült,  valószínűleg  nem

szenvedhette nézni a nyomorúságot.«

675 Megtalálták Heller Ödön festőművész holttestét. Szeged, 1921, júl. 17. In: Juhász Gyula összes művei 6. Prózai
írások 1918–1922. Szerk.: Péter László. Sajtó alá rend.: Grezsa Ferenc. Bp., 1969. Akadémiai. pp. 411–412.



A tápai komp mint a víz menti falu fontos közlekedési eszköze, de különösen mint

Tápé és Szeged pöreinek tárgya már előbb is fölbukkant a szegedi irodalomban. Cserzy

Mihály  (1865–1925)  a  szegedi  parasztnovella  szorgalmas  kismestere  az  1899-ben

megjelent Kint a pusztán című kötetében Kompjárás a vízen címmel közöl egy tárcát,

melynek  mind  helyrajzával,  mind  pedig  szociális  mondandójával  Tömörkény  írása

rokonságot mutat. A földjének elvesztésétől rettegő emberről így ír: »A kopott zsellér

amoda megyen már a fűzfák irányában, a feje lefelé lóg, mintha nagy terhet akasztottak

volna a nyakába... – Öt éhös otthon, aztán né törjön ki az emberbül a keserűség ilyenök

után.«”

A szegedi  vagy valamiképpen Szegeddel kapcsolódó századvégi-század eleji  tápai tárgyú-

vonatkozású írások ismertetése után Ilia Adyra tér: 

„Az országos irodalmi hírt Ady Endre adta meg először Tápénak, 1807. szept. 17-én, a

Budapesti Naplóban megjelent Pusztaszeren című cikkével. Az Árpád halálának 1000.

évfordulójára  készülő  pusztaszeri  ünneplésre  vétót  mondó  tápaiak  rebellis  gesztusa

ragadta meg Adyt:

»Legendás  turk  ősünk,  vezérünk,  Árpád,  Pusztaszer  helyett,  ahol  megidézni

próbálták, Tápén, a szomszédban jelent meg. Eljött azokhoz Árpád, akik Szvatopluktól,

Zalántól,  s  a  többi  nem  hiteles  személyektől  elvették  ezt  az  országot.  S  Tápén  a

kupaktanácsban, egyszerű magyarok száján az országfoglaló magyarság,  tehát Árpád

keserű igazsága szólalt meg:

Nem megyünk Pusztaszerre, az urak ünnepére, nem megyünk. Ha Árpád apánk

tudta volna, sohasem hozott volna ide bennünket...«

Adynak tetszett a tápaiak büszke kiállása és »az urak, papok, herék, iparlovagok«

országa elleni támadássá szélesítette ezt a kis helyi tiltakozást. De érdemes megjegyezni

azt is, hogy Ady mennyire ragaszkodott az esemény valóságos magvához, a cikkben a

tápaiak szavai visszhangzanak.”

A jó drágán restauráltatott és kifüggesztetett Feszty-körkép pazar palotájában valahol, akár

egy  eldugott  sarokban,  illő  lenne  tán  elhelyezni  ezt  az  Ady-cikket,  valódibb  „nemzeti

önismeretre” serkenthetne a fellengzős festménynél. S rendezhető lenne közelében egy kis

gyűjtemény a tápai festőktől, megemlékezve Heller Ödönről.



Festő  barátjának meggyilkolása után  egy darabig  Juhász  Gyula  nem járt  Tápéra,  de

aztán újból el-ellátogatott; a nevezetesebbekről, így az 1923. pünkösd hétfőjén 25 éves írói

jubileuma alkalmából  Babitscsal,  Babitsnéval,  Kosztolányi  Dezsővel  történt  látogatásukról

híven  beszámol  Ilia,  mindig  „ragaszkodva  az  esemény  valóságos  magvához”,  találóan

választott fényképekkel egészítve ki a „narativát”.

A tanulmány végső harmadában-negyedében Juhász Gyula áll, illetve helyesebben él a

centrumban;  minden  rá  vonatkozik,  de  ebben  a  személyes  és  lokális  tápai

vonatkozásrendszerben egy egész ország sorsa vázolódik. Ebbe illeszkednek a tápai versek, s

Ilia  elbeszélő  művészete  folytán  épp  ezek  jelölik  ki  a  vázlat  fő  vonalát.  A  tanulmány

szerkesztése és általában Ilia esszéírása szempontjából külön figyelmet érdemel a befejezés: 

„1923. dec. 25-én jelent meg a  Magyarság-ban Juhásznak az a verse, amely mintegy

összegezi az addigi tápai élményeit: a Tápai lagzi.

Brummog a bőgő, jaj, be furcsa hang,

Beléje kondul a repedt harang,

Kutyák vonítnak a holdra fel,

A túlsó parton varjúraj felel.

Brummog a bőgő, asszony lett a lány,

Az élet itt nem móka, nem talány,

A bort megisszák, asszonyt megverik,

És izzadnak reggeltől estelig.

De télen, télen a világ megáll,

És végtelen nagy esték csöndje vár,

Az ember medve, alszik és morog.

Benn emberek és künn komondorok.

Brummog a bőgő, elhervad a hold,

Fenékig issza a vőfély a bort,

Már szürkül lassan a ködös határ,

És a határban a Halál kaszál...



Ez a vers már elszakad az egyszeri lakodalom alkalmától, nem egy tápai lagzi, hanem

egy  egész  osztály  sorsának  megérzése  adja  a  vers  születésének  okát  és  az  írás

mondandóját.  Hol van már a  Falusi lakodalom-ban megcsillanó kedv és a riportbeli

vőfélymóka? Itt minden sötét, komor és minden a halál felé mutat. A versindítás már

balsejtelmes: a bőgőbrummogás,  a  repedt harang hangja,  a varjúkárogás vezeti  be a

lakodalmi  jelenetet,  hogy  az  örömről  szó  ne  essék,  csak  az  emberekre  váró

nyomorúságról.  Néhány  mondatban  itt  van  az  egész  parasztság  félelmetesen  nehéz

sorsa. Hiába tér vissza többször is a bőgő hangja, vagy a befejező szakaszban a vőfély

alakja, már a halál uralja a verset, ezt az egész életet.”

A többi már csak amolyan ráadás, A tápai Krisztus idézésével együtt. Sorstalanságról szól ez

az írás, nem méltatlanul Kertész Imre művéhez.

Versek és próza elhelyezése időben, térben az alkotás és a történelem dinamikájában,

divatos  (bár  többnyire  semmitmondó)  kifejezéssel  az  adatok  és  események

„kontextualizálása”, már akkor megjelent Ilia irodalomtörténet-írásában, mikor mifelénk még

csak  nem  is  hallottak  Iserről,  Jaussról,  Foucault-ról,  Derridáról  és  más  posztmodern  és

preposztmodern  prófétákról.  Az  1962-es  Juhász  Gyula  költészetének  motívumairól  1908–

1911  között a  költő  tanári  pályájából  következő  kényszerű  helyváltoztatásai  köré  fonja  a

versek motívumkoszorúját, az 1906-ban Pesten látott Gauguin-kiállítás élményét beleszőve,

és ebből bontja ki az emlékezés, az emlékek, az állandóan, idő- és helyfüggően átformálódó

emlékek  szerepét  a  motívumok  és  témák  verssé  tisztulásában,  a  hangulatok  kifejezésére

használt  stílusgazdagságban,  vagy  épp  ellenkezőleg,  a  konokul  ismételt  jelzőkben.  Az

olvasóhoz  pedig  hirtelen  közelébb  kerül  Máramarossziget,  Léva,  Szakolca,  Nagyvárad;

valahogy úgy, mint Babits híres verséből Fogaras. Mintha Juhász Gyula és Babits Mihály már

tudta  volna  (vagy  megtanulta  volna  Kulcsár  Szabó  Ernő  professzortól),  hogy:  „Egy-egy

irodalmi szöveg poétikai alakítottsága mindig a befogadók birtokában levő szövegértelmező

konvenciók  [a  kontextus]  függvényében  bizonyul  egyszerűbbnek  vagy  bonyolultabbnak.”

Magyarán:  a  vers  egyebek  közt  tán  épp  „egyszerű”  és  „bonyolult”  összjátékától  válik

érdekessé:

A gyermek szólt: »Nem feledem soha!«

Hol van Bicének szőkesége, hol van?

Keressük őt egy mosolya nyomán...”



„E  pályaszakasz  gyakran  visszatérő,  majdnem  uralkodó  motívumai:  az  életcél,  az  élet

értelmének  keresése,  a  művészet,  a  könyvek  és  az  élet  kapcsolatának,  Juhász  szerint

ellentmondásosságának mániákus bogozgatása. A könyv és az élet ellentéte régi emléke. A

Pesttől idegenkedő diák menedéke a könyvtár volt, ahol régi önmagát így látja:

Margóra róttam: Ihatnám! Hiába!

Életszomjam nem olthatom soha!

 (Filológia)

(A vers utolsó előtti sorának utalását Vértesy Miklós fejtette meg, amikor fölhívta a figyelmet

a  budapesti  Egyetemi  Könyvtár  egy kódexének  érdekes  nyelvemlék-bejegyzésére,  melyet

Juhász is láthatott. A bejegyzés így szól: Hogh yhatnam.)”

Sorolhatnánk  a  példákat,  Ilia  tudós  tanulmányai  egytől  egyig  a  magyar

irodalomtörténet-írás  gyöngyszemei.  Erre  azonban  se  hely,  se  idő.  Egyetlen  tanulmány

említendő  mégis:  Hatvany  Lajos  folyóirata:  Az  Esztendő. Egyrészt  mert  ez  az  írás

iskolapéldája  egy  napjainkra  szinte  külön  szubdiszciplinává  növekedett  irányzatnak,  a

(kontextuális)  folyóirattörténet-írásnak,  másrészt  pedig  mivel  az  Esztendő kérlelhetetlen

minőségigénye,  függetlenségi  törekvése,  széles  körű  kitekintése  és  nem  utolsó  sorban

küzdelme és megszűnése mintha nem lenne közömbös az Ilia-Tiszatáj szempontjából?

De lehet,  hogy ez épp úgy csak bizonytalan sejtés, mint Fried István rokonítása Ilia

Tiszatájának a harmincas évek Apollójával. Az azonban kétségtelen, hogy a komparatisztika

Herder-díjas  professzoránál  aligha  akad  kompetensebb  az  Ilia-Tiszatáj és  általában  Ilia

Mihály  munkásságának  (és  érzékenységének!)  referálására-értékelésére  a  határainkon  túli

magyar irodalom, az egész mai magyar irodalom részeként felfogott határainkon túli magyar

irodalom feltárásában és bemutatásában: 

„Az  erdélyi,  a  felvidéki,  a  vajdasági,  a  kárpátaljai  magyar  irodalom iránt  érzett  és

kinyilvánított  elkötelezettsége  már  az  1960-as  években  közismert  volt.  Ez  az

elkötelezettség egy fokozatosan korszerűbbé és hatékonyabbá váló nemzetiirodalom-

felfogásból fakadt, nevezetesen abból, hogy a nyelvi-kulturális hagyományt (örökséget)

egymástól  eltérő  körülmények között  élők  azonos  vagy hasonló befogadói  elvárásai

értelmezik  hasonlóvá,  ennek  következtében  az  azonos  nyelven  írott  alkotások

összessége komparatisztikai szempontból is egységként fogható föl, miközben az egyes

szerzők más irodalmakhoz való viszonya különböző lehet (a nyelvi kompetenciát,  az

eltérő jellegű állami-kulturális kapcsolódást illetőleg).” 



Ehhez  csak  annyit  tehetünk  tán  hozzá,  hogy  ezt  a  korszerűbb  nemzetiirodalom-felfogást

éppenséggel már boldogult úrfikorában, még a „Szauder istállóban” megtanulhatta hősünk,

gondoljunk  csak  Az Estve  és  az  Álom Csokonaijának  keserves,  ám  végül  diadalmas

küzdelmére kora „elvárási horizontjával”. Magyarán: komisz úri „kontextusával”.

Röviden, hisz ez tán legismertebb és mindenképpen leggyakrabban emlegetett vonása,

átszalad ezután Freid professzor az Ilia-Tiszatájnak a délkelet-európai, kelet-közép-európai,

közép-európai  irodalmak  „szövegszerűségében  kitapintható...  –  regionális  (zónális)

viszonyrendszeré”-nek  a  feltárására-elbeszélésére  kialakított  rovatain,  módszerein  és

eredményein, azután így folytatja: 

„Még ennél  is  lényegesebbnek tetszik,  hogy a  szomszédos országokban élő  magyar

irodalmak  »irodalmiságának«  kutatására,  bemutatására  ösztönzött  Ilia  Mihály

szerkesztőként,  és  ezt  tette  kritikusként.  Méghozzá  nem  hazafiasnak  vélt

kampányfeladat  keretében,  hanem  az  egyes  írói  pályák  és  művek  hozzájárulásán

töprengett,  amellyel  a  magyar  irodalmat  gazdagították,  színesítették.  A  mérce:

esztétikai, nem pedig etikai, vagy...” valami egyéb. 

Az „esztétikai”-ba azonban, amint a későbbiekből, főképpen Cs. Gyimesi Éva Tompa László-

tanulmányának  az  idézéséből  kiderül,  beleértődik  a  „helyzetjelentés,  kiútkeresés:  hiteles

emberi válasz egy sajátos sors kihívásaira”, amivel Tompa László „»a két világháború közötti

erdélyi magyar irodalom legjellegzetesebb magatartásmodelljét nyújtja«”.676 

Ilia  Mihály  és  Cs.  Gyimesi  Éva  együtt-idézésével  önmagával  tudós  magyarázatok

tömegénél  többet  megértett  Fried  István  abból  a  „magatartásmodellből”,  magyarán

emberségből,  ami  által  Ilia  Mihály  szerkesztőként  mindig  és  föltétlenül  megbízható

tájékozódási  pont  volt,  és  sokunknak  máig  az  maradt.  Egy  imaginárius  szekta  (eretnek,

természetesen) virtuális feje. Vagy szíve. Magister sabbaticorum. A többi: a kritika, a tudós, a

tanár, a levelező, az irodalomszervező, a szerkesztő folyóirat nélkül, s mind az a sok szerep,

amit  évtizedek  alatt  méltatón  reá  ruháztak,  valahogy  mind  ennek  a  vetülete;  ennek  a

vetületében kellene, hogy megismerhető legyen. Csakhogy éppen ez Ilia titka. S a titok, a mai

politikusi maszatolással ellentétben nem azért titok, mert megfejthetetlen, hanem mert nem

igényel  megfejtést.  Quod vitae  sectabor  iter.  Így aztán  minden értelmezés  és  magyarázat

legfeljebb időleges; inkább magyarázza a magyarázót, mintsem a tárgyát. Mert a „tárgya”

nem tárgy. Amint mondjuk Descartes-ot, Pascalt, Proustot, Joyce-ot, Dantét, Németh Lászlót,

676 Cs. Gyimesi Éva: Honvágy a hazában. Cikkek, tanulmányok, esszék. Bp., 1993. Pesti Szalon. p. 62.



Fülep  Lajost  se  nagyon  lehet  megérteni,  legfeljebb  újraértelmezni.  Így  aztán  pártokra  és

pszeudopártokra  szétmanipulált  társadalmunkban Ilia  műve és  léte  nádszál,  amin  át  tiszta

levegőt  lehelhetünk  víz  alatti  rejtekeinkben  és  homokvárainkban.  Lehet  különben,  hogy

Pascal  is  így  valahogy  értette  a  gondolkozó  nádszált.  Port-Royal  imaginárius  Szentje

mindenesetre nyugodtan vállalhatná Ilia Mihály 1993-ban Varga Lajos Mártonnak az akkori

helyzetét firtató kérdésére adott válaszát: 

„Biztos, hogy az emberben van keserűség, van fájdalom, sok minden miatt. Az elmúlt

két-három évben többször is  Marcus Aureliushoz fordultam vigasztalódni.  Most úgy

látom, e kornak talán nincs is  szüksége arra az értelmiségire,  aki azt  hiszi,  hogy az

egészre van hatása az ő munkálkodásának. A magát egy-egy politikai csoport mellett

elkötelező, a részproblémákat gyorsan és látványosan megoldani tudó vagy ígérő típus

boldogul. Az aggályosabb, mert erkölcsi szempontot, eszményeket, elveket, normákat

hangoztató és érvényesítő, függetlenségükre finnyás értelmiségiek e folyamatban, s vele

a  politikai  fejleményekben  is,  idegenek,  nemkívánatos  tényezők.  Szükségképpen

oppozícióba kerülnek. Tehát, magukra maradnak.”


