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Nagy András

A képzelet térhálói  
– találkozás a szinesztéziával
Rabóczky Judit Rita szobrairól

Az ember hajlamos az első impulzus alapján szemlélni a bátor alkotásokat. A Ra
 bócz kyművek változtatnak a hétköznapi hozzáálláson. Ezeket a szobrokat át
hatja a testet kereső gondolat. A térképzés ritmusa, átláthatósága, a vázlatosság 
és a kidolgozottság aránya, állapota teszi ezt. Tartalmas, mégis könnyed ez a fá
ziskép, a lendületes gesztusok nem rutinmozdulatok. Rabóczky munkáiban 
számtalan szinesztetikus vonást érezni, utólag is hallani véljük a formák „konk
rét” zenéjét, a fém átlényegül, nem marad „pengő cimbalom”.

Kábelszobrai erővonalkötegek, feszülő ideg és érpályák Rabóczkymódra. 
Alakjai alig bírnak magukkal (Bolondok, Önszülő, Gólem, Kettős). Másnál ez az 
extrovertáltság hatásvadászat is lehet, nála az alapos testismeret ellensúlyozza 
ezt a lehetőséget. Hegesztett huzalszobrainak felhői, boszorkányosan gomolygó, 
térhálósodott látomások, láthatatlan statikájuk viszont meggyőző (Kint és bent, 
Királynő, Öten). Felidéződik Szalay Lajos tömegesedő vonalrendszere és Giaco
metti a szikár kompozíciókról (Kertem, Erdőm, Pipacsmező). Kajánság? A Macskák 
virtuóz mozdulatsorozatára és kisebb munkáira gondolok (Húsok, Kaktuszfej, 
Napfej, Carlo). A Giotto angyalai és a Kölykök (Gyerekek) sorozata Szilágyi Domokos 
Kényszerleszállását juttatja eszembe. Alkotói karakterét szellemes, azonosítható, 
eredeti stílus jellemzi, talán vagányság. Hét éve végzett a Képzőművészeti Egyete
men. Olvassuk, hogy a „szakma” máris megkísérli leegyszerűsítve meghatároz
ni, pedig Rabóczky önmagához képest sem „egyforma” – attól is változatos, hogy 
benne a mesterség gyakorlati ismerete és az ősművészet ösztönössége arányos. 
Szobrait személyes, belső szabadsággal kezeli, semmi erőlködés, így különféle 
pozitúrájú alakjai eltérő összeállításban, másmás címmel is érvényesek.

 Az Egerből indult Rabóczky Judit Rita most amerikai tanulmányúton van. 
„Aztán haza gyere!” – Kő Pál ezzel köszönt el egykori növendékétől. A közízlés 
kiúttalan, nyárspolgári naturalizmusával szemben itthon nagy szükség van 
friss, energikus szemléletére.

Nagy aNdrás (1953) grafikus, könyvtervező, a Hitel képszerkesztője.
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Nyilasy Balázs

Kemény Zsigmond regényelmélete

Kemény Zsigmond irodalmi gondolkodóként minden bizonnyal külön klasszist 
képvisel, ez azonban a szakirodalomból csak féligmeddig derül ki. A sokolda
lú alkotóval foglalkozó nagyobb, átfogó munkák (Papp Ferenc, Nagy Miklós, 
Veress Dániel, SzegedyMaszák Mihály monográfiái) az irodalmi esszétanul
mányoknak jóval kevesebb teret és figyelmet juttatnak, mint a regényeknek, és 
részletesnek, kimerítőnek az esztétikus Keménnyel foglalkozó dolgozatok (Szé
kely Anna Klára, Pitroff Pál vékony könyvei) sem mondhatók. Papp terjedel
mes, kétkötetes monográfiája például mindössze huszonkét oldalt szentelt az 
irodalmi érdekű tanulmányoknak, pontosan annyit mint a Lónyay Máriaféle 
szerelem szívügyeinek és az édesanya halálát követő hagyatéki bonyodalmak
nak, s a könyvben az Eszmék a regény és dráma körül taglalása is természetszerű
leg rövid, futólagos. Nem foglalkozik túl hosszan a dolgozattal SzegedyMaszák 
Mihály sem; 1989es könyve 396 oldalából alig valamivel több mint két oldal jut 
az Eszmék…re. Igaz viszont, hogy szakíróink, kritikusaink Kemény regényel
méletét rendre értékelő hangsúlyokkal taglalják, és a metodikát illetően is több 
értékes, elemző észrevételt tesznek. A regény törvényeit megismerni akaró kutatók 
nem nélkülözhetik az 1853-ban született tanulmányt – méltatja a dolgozatot Papp 
Ferenc. Tisztán látó szemmel mutat rá a dráma és a regény különbözőségeire – dicséri 
az írást Nagy Miklós. Az irodalmi tanulmányok eszmetörténeti bordázatúak, s szer-
zőjük „értelmiségszociológiánk egyik hasznosítható ősének tekinthető” – állapítja meg 
Veress Dániel. A dolgozat bevezető része materializmus és idealizmus közti ingadozást 
„a pozitivista korszak legfontosabb megkülönböztető jegye”-ként mutatja fel, s Kemény 
a regényt magát »e bizonyosságok nélküli kor műfajának« tekinti” – fejtegeti Szegedy
Maszák Mihály.1

Az Eszmék a regény és dráma körülről újfent szólni kívánó kritikus nagyon jól 
teszi, ha a Keménykutatók meglátásait számításba veszi, megszívleli. De az ész

Nyilasy Balázs (1950) költő, irodalomtörténész. A Károli Gáspár Református Egyetemen tanít.
1 Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. Második kötet. Budapest, 1923, 196; Nagy Miklós: Kemény 

Zsigmond. Budapest, 1972, 82; Veress Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást. Kemény Zsigmond élete 
és műve. Kolozsvár, 1977, 142; SzegedyMaszák Mihály: Kemény Zsigmond. Budapest, 1989, 354.
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revételeket érdemes maibb, átfogóbb horizontok felé közelítenünk. Az 1853ban 
írott esszétanulmány ugyanis az „elsődleges kontextus”ból minduntalan ki
türemkedik, s kiköveteli a tágabb megközelítéseket. Későbbi fejleményeket, 
gondolkozásmódokat előlegez meg, érdekes, jó döntéseket hoz olyan kérdések
ben, amelyekben a modern elmélet netán nem túl épületes válaszokat javasol.

Írásom a fenti meggondolások jegyében született. Kemény munkáját nem 
a teljesség igényével elemzem, inkább csak a korszerűség játékterébe helyezem. 
Megvilágító analógialehetőségeket vetek fel, neves bölcselők, kultúrtörténészek, 
regénypoétikusok, írók eszméit s szövegrészeit idézem meg; egybevágásokat, 
kapcsolatokat láttatok azzal a céllal, hogy a magyar esszéista egyenrangúságát, 
termékeny modernségét mindegyre fölmutassam. Kezdjük e kommentárokat 
a dolgozat frappáns bevezető részéhez kapcsolódva, idézzünk néhány sort abból 
a kortörténeti, kultúrtörténeti szituációjelzésből, amelyet a szerző még jó koron, 
a regényműfaj analízisét megalapozandó előrebocsát!

„Korunk láthatárán sok világosság és kevés meleg van.
Az előítéletekkel együtt, melyeket eszünk szétboncolt és tartalmatlanságuk 

miatt megvetett, csökkent keblünkben a hit az igazságok iránt is.
[…]
Vizsgálunk és kételkedünk.
[…]
A régi jogviszonyok bukása a létező társadalmi rend alapjait is ingatagab

bakká tette. Az egész épületen repedések látszanak, s tartóssága iránt szívünk
ben kételyek fészkeltek. Mi azonban követ kő után feszítünk le, s rettegve az 
összeroskadástól, mozdítjuk elő azt.

[…]
Ha materialisták vagyunk, átalljuk elvünket cselekedeteinkre nyomni; ha 

vallásos, szellemi és erkölcsi kötelességeket ismerünk el, gyakorlatba vételöket 
bizonyos pontokon túl szégyelljük s kinevetjük. Egyik irány felől sincs mély 
hitünk. Mindeniknek kémleljük gyengeségeit. Mindeniknek ellenkezőjébe ob
jektíve sokszor beleéljük magunkat. Majdnem egyenlő gyönyörrel olvassuk 
nézeteink megtámadtatását, mint védelmezését, s majdnem egyenlő érveket 
tudunk felhozni magunk mellett, mint ellen.”2

Kemény tartalmas, mély bevezetőjét, a „Korunk láthatárán sok világosság 
és kevés meleg van” szituációérzékelését SzegedyMaszák Mihály, mint láttuk, 
a pozitivizmus korához kapcsolta, s a materializmusidealizmus kontextusában 
értelmezte. Nekem azonban úgy tűnik, a prológus ennél is tágabb tereket meg: 
a XVII. században kialakuló s a felvilágosodáson keresztül máig terjedő újkori 
modernitás adottságállapotát villantja fel. Arra a roppant jelentőségű változássor
ra utal tehát, azt a nagy jelentőségű történetet idézi fel, amelynek során a modern 
ember a vallási hit, a szubsztanciális igazságtételezések, az univerzáliaelvű 
gondolkozás biztonságából átlépett a szekularizált, empirikus, reflektívkritikai 

2 Kemény Zsigmond. Élet és irodalom, Budapest, 1971, 192.
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attitűdök világába, s ezzel törvényszerűen vásárolta be magának a bizonyos
sághiány, a kétely, az elesettség gondolati termékeit. „A szubjektivitásnak ugyan 
példátlan ereje van ahhoz, hogy létrehozza a szubjektív szabadság és a reflexió 
műveltségét, és hogy aláássa az addig feltétlen egységesítő erőként fellépő val
lást. Ám ereje ahhoz már kevés, hogy az ész közegében pótolja is az egyesítés 
vallási hatalmát […] a vallás lefokozódása hit és tudás olyan szétválásához vezet, 
amelyet a felvilágosodás saját erejéből nem tud túlhaladni” – jellemzi ezt a fo
lyamatot Kemény Zsigmond helyzetértékelésével egybehangzóan a filozófiai 
esszét író német bölcselő, Jürgen Habermas.3 „Zuhog az ész / a gazdátlan tény
rakásokra” – jeleníti meg a XX. század végi értelmiségi tudat számára kínálko
zó esélyt kétsoros epigrammájában a magyar költő.4

Petri György szubverzív filozófiai humoreszkje nagyon is helytálló kommentár. 
S ezt, sok más tény mellett, az újkori filozófia kalandja, benne az episztemológia 
vesszőfutása is mutatja. A szubsztanciákat, modusokat, akcidenciákat félresöp
rő, az észletek s az okszerűség biztonságát szétromboló, XVIII. századi skót 
szkeptikus olyan leckét adott a bölcseletnek, hogy az attól koldult. A nagy né
met filozófia hasztalan próbálta visszaállítani a bölcselet korábbi tekintélyét, és 
a neopozitivizmus is csak azon az áron jutott szilárd igazságokhoz, hogy a cent
rális ontológiai, episztemológiai kérdések vizsgálatát félretéve kicsi, részérdekű 
analízisekre rendezkedett be. „[…] az Ész, miután a XVII. és XVIII. századok 
folyamán kivívta autonómiáját minden hagyományos korlát gyámsága alól […] 
végül saját magát is kritika alá vonta: s ez a paradox cselekedete lett megindí
tója annak a pszichológiai folyamatnak, mely a XIX. század folyamán szinte az 
Ész mazochizmusává fajult […] A tiszta ész kritikája óta az emberi filozófia tevé
kenysége jóformán abban merül ki, hogy […] az Ész tekintélyét aláássa.” – fog
lalja össze a helyzetet 1928as nagy írásában Babits Mihály.5 „A XX. század két 
legitim filozófiai gondolkozásmódja egyöntetűen feladta a bölcselet korábbi 
elveit: az egzisztencializmus fölveti a nagy életproblémákat, de a tudományos 
igényről lemondott, az analitikus filozófia viszont, bár a korrekt tudományosság 
kritériumait megőrzi, éppen a bölcselet alapkérdéseivel s az ember életproblé
máival nem foglalkozik” – fejtegeti Hanák Tibor 1969ben, „Korunk filozófiája” 
című tanulmányában.6

Az Eszmék… bevezetője, újfent szögezzük le, az egyetemes, szükségképpeni új
kori kétely korérzésétvilágállapotát jeleníti meg. De, azonnal tegyük hozzá ezt 
is, korántsem azzal a programatikus önelégültséggel, amelyet a posztmodern 
filozófusaitól és az irodalomtudományi dekonstrukció képviselőitől megszok

3 Jürgen Habermas: Fikozófiai diskurzus a modernségről: tizenkét előadás. Ford. Nyizsnyánszky 
Ferenc, Zoltai Dénes. Budapest, 1998, 22–23.

4 Petri György: Építkezés.
5 Babits Mihály: Az írástudók árulása, in Babits: Esszék, tanulmányok. Második kötet. Budapest, 

1978, 207–234. Az idézet: 217–218.
6 Hanák Tibor: Ideológiák és korunk. London, 1969, 27–53.
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tunk. Kemény számára, hogy újfent Petri Györgyöt idézzemparafrazeáljam, 
a válságérzület nem program, hanem probléma. „A régi jogviszonyok bukása a lé
tező társadalmi rend alapjait is ingatagabbakká tette. Az egész épületen repe
dések látszanak, s tartóssága iránt szívünkben kételyek fészkeltek. Mi azonban 
követ kő után feszítünk le, s rettegve az összeroskadástól, mozdítjuk elő azt” – jele
níti meg a dolgozatíró a reflexiós kényszer és az életakarat konfliktusát.7 A teo-
retikus reflektivitás és az életszerű normalitás szférái menthetetlenül elváltak egymástól, 
a teljes szkepszis az életigények és a normalitás felől nézve elfogadhatatlan, ugyanakkor 
a reflexió beszüntetésére, az „értelemmunka” negligálására sincsen mód – alkot a ma
gyar gondolkodóéhoz nagyon hasonló helyzetértékelést maga David Hume is. 
A filozófus a Treatise of Human Nature Első könyve negyedik részében felteszi 
a kérdést: valóban őszintén valljae, hogy minden bizonytalan, és ítélőképessé
günknek nincs mércéje az igazság és a téveszme megállapítására. A válasz 
szerint a totális bizonytalanság eszméjét sem ő maga, sem senki más nem te
heti magáévá őszintén, következetesen, hiszen a természet megváltoztathatat
lan, abszolút szükségszerűséggel kényszerít bennünket ítélkezésre, amiként az 
érzésre és a lélegzésre is. („Nature, by an absolute and uncontroulable necessity 
has determin’d us to judge as well as to breathe and feel […]”).8

Az Eszmék… szerzője, láthatjuk, az újkori válságérzület problémafonalait 
úgy szálazgatja, hogy közben a modernitás legkorrektebb, legkörültekintőbb 
elemzőivel létesít kapcsolatot. De a Kemény Zsigmondi bevezető szituációjelzés, 
mint rögvest kiderül, nem önmagáért való. A problamatizáló krízisérzékelés 
a regényműfajról való töprengés fundamentumául szolgál. E merész kapcsolat
teremtés megint csak méltán vonható párhuzamba modern elemzésekkel, a re
gény par excellence válságkarakterét hangsúlyozó tanulmányok sorával,9 közte 
természetesen a „transzcendentális hajléktalanság” jegyében fogant Lukács 
Györgyi Die Theorie des Romansszal. Csakhogy a Kemény Zsigmondi krízis
applikáció nagyon is különbözik attól a pántragikus víziótól (Poszler György 
szellemes címkéje szerint „esztétikában megfogalmazott hiarerchikus meg
váltásutópiájá”tól),10 amely „az élet és az értelem evilági széttépettségét” korrek
ciók és árnyalások nélkül érvényesíti, s így formál regénytipológiai rendszert. 
XIX. századi esszéistánk gondolkozásmódja az Eszmék… tanúságtétele szerint 
jóval moderáltabbnak, körültekintőbbnek, többszempontúnak tűnik.  

7 A kiemelés tőlem: Ny. B.
8 David Hume: A Treatise of Human Nature. Oxford, 1978, 182, 183.
9 Hogy csak egyetlen ilyen példára utaljak: Maurice Z. Shroder A regény mint műfaj című írásában 

a regényt antirománcként definiálja. A műfaj „deflációs” karaktere szerinte az időben 
előrehaladva csak mind erősödik: Balzac kiábrándultabb, mint George Sand és Flaubert 
pesszimistább, mint Balzac, Dickens sötétebben lát, mint Walter Scott, és James atmoszférája 
komorabb, mint Dickensé. In Philip Stevick (szerk.): The Theory of the Novel. New York, 1967.

10 Poszler György: Filozófia és műfajelmélet. Költői műfajok Hegel és Lukács esztétikájában. Budapest, 
1988, 189.
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E körültekintésről szólva érdemes számon tartanunk, hogy a szerző a regény 
konkrét műfaji vizsgálatához közeledve a meditációt indító szkeptikus gondo
lati víziót fokozatosan finomítja, enyhíti, míg végül az „egyik irány iránt sincs 
mély hitünk” pesszimizmusa az „érzéseinkkel idegen gondokozásmódokba 
olvadni […] minden élmény köré képzelődésünkkel besimulni” imperatívuszá
vá alakul át.11 „[…] a türelmetlen, de vaskövetkezetességű jellem […] mindinkább 
kezd elenyészni, s helyét azon felvilágosodott és engedékeny érzület foglalja el, 
mely senkire a kárhoztatás kövét nem szereti dobni, mely tárgyilagos sokolda
lúsággal kíván a más szívébe tekinteni […] Korunk ezen tulajdonainak legin
kább bír a szépirodalom minden nemei közt a legkétségesebb esztétikai becsű, 
a legformátlanabb alakú, ti. a regény eleget tenni”12 – összegzi Kemény azt a kor
érzületi horizontot, recepciós elvet, műfajteremtő elvárást, amelyet a regény 
ügyében autentikusnak, meghatározónak tart. A felvilágosodott és engedékeny 
érzület, a kárhoztatás elutasítása s a tárgyilagos sokoldalúság mint regényelvi alap 
immáron nyilvánvalóan nem Lukács György pántragizmusát idézi fel, inkább 
azt a bahtyini gondolatot előlegezi meg, amely szerint a regény a soknyelvűség, 
a szabadság, a pluralizmus műfaja, csak éppen – ezt is hozzá kell tennünk – Bah
tyinnál visszafogottabb, moderáltabb megközelítésben.13 A tárgyilagos sokol
dalúság, az engedékeny, empatikus attitűd magában foglalja a válságérzékelést 
is, de a Lukács Györgyi elmélethez képest jóval több újkori regényváltozatot 
képes magába integrálni. (Amint Poszler György is utalt rá, Lukács nemcsak 
Madame de Lafayette, Lesage, Diderot, Rousseau műveivel, műtípusaival, de 
az angol regény alapító klasszikusainak, Defoenak, Fieldingnek, Swiftnek, 
Sternenek a munkáival sem vetett számot dolgozatában. S a sort természetesen 
tovább folytathatnánk…)14

Kemény Zsigmond, látjuk, a korérzületi bevezető, a szociokulturális alapo
zás által teremt alapot regénypoétikájához, s a regény meghatározását az élet, 
a szociokulturális szükségletek, a recepciós igény felől kísérli meg. A tanulmány
író a korhű olvasat szerint kétségkívül a neoklasszicizmussal állott perben, 
amikor a dogmaállító esztétikai normativitást félresöpörve, külső, szociokul
turális, „elvárási horizont” felől kiinduló értelmezést javasolt. De a neoklasszi
cizmusromantika kontraszthoz, az „elsődleges kontextus”hoz az ezredfordu
lón már újabb, sokkal tágabb összefüggések is csatlakoztathatók. Kemény bátor, 

11 Kemény: i. m. 193.
12 I. m. 193–194.
13 A radikális krízistapasztalattól való Kemény Zsigmondi visszalépést a válságelkötelezett 

tudat persze értelmezheti a neoklasszikus, realista szemléletnek tett engedményként, s ép
penséggel e taktikán sem volna okunk csodálkozni, figyelembe véve, hogy a szerző milyen 
merészséggel teszi félre írásában az évszázados neoklasszikus dogmákat. Én azonban e 
visszalépésben alapvetően pozitívumokat látok: az árnyalás készségét, a többszempontúság 
igényét, az erős igazság gyöngítésére irányuló akaratot, a termékeny középút keresését, a túl
ságosan szűk és a túlságosan tág gondolati keretek elutasítását.

14 Poszler: i. m. 241–242.



H I T E L    108

életszerű választása ma már abban az irodalomértésvilágban, abban az elvi, 
elméleti környezetiségben is értelmezhető, amelyben a paradigmatikus, fő ten
dencia egészen a közelmúltig az intern megközelítés, a konstitúcióelvűség volt, 
a presztizst a tudományos centrum egyértelműen a „Language alone”15 attitűd
jéhezjelszavához kapcsolta. A belső konstitúció elsőbbségét már az orosz for
malizmus is az újdonságtudat körültekintést elmosó mámorában deklarálta, s 
ha a New Criticism, a nyelvészeti megközelítések, a különféle close readingek 
még megengedtek is némi ingadozást, a dekonstrukció a maga dogmatizmusá
val, egyoldalú nyelvszemléletével jó időre lezárta s betetőzte ezt a folyamatot. 
Az életigényt félresöprő irodalomtudományos buzgólkodások NyugatEurópá
ban és Amerikában a kilencvenes évektől ismeretesen háttérbe szorultak. Az 
ezredfordulón az Egyesült Államokban megjelent kilencszáz oldalas, összefog
laló igényű regényelméleti, regénypoétikai gyűjtemény éppenséggel a történeti 
korrekció elvét mutatta fel. Az elmélet, amint a könyv szerkesztője, Michael 
McKeon előszavában leszögezi, az utóbbi évtizedekben a narratológia foglya 
volt, s e megközelítések az általánosító törekvések jegyében a regényt legfeljebb 
csak az univerzális jelenség lokális példányaként kezelték, fogták fel. Az új, 
szintetikus kézikönyv célja, amint az összeállító kifejti, éppen eme aránytalan
ság helyesbítése, olyan szerzők írásainak újraközlése, akik, bár különböző szem
pontokból, de a regényműfaj alapvető történetiségét érvényesítették, s ezt az 
alapelvet dolgozták ki.16

A XIX. századi magyar kritikus arányérzékét, körültekintő bölcsességét, tör
téneti, szociokulturális nézőpontját, látjuk, a legfrissebb amerikai regényelmé
leti kézikönyv igazolja vissza; a korrekt, konzekvens történeti megközelítés 
jelentéspotenciálja az ezredfordulón egyre távlatosabbnak, erőteljesebbnek tű
nik. De utaljunk egy másik Kemény Zsigmondi javaslatra is! Figyeljünk fel 
azokra az érdekes gondolatcsírákra, amelyek az 1853as értekezésben mindegy
re a regényműfaj sokoldalú szabálytalanságát hangsúlyozzák, s az esztétikai 
megközelítés egyoldalúságát, elégtelenségét érzékelve kimondvakimondatlan 
a beleélő képzelet, az idegen gondolkozásmódokba olvadás origópontját ajánl
ják kutatási, megértési alapként. Hogy a költői művek elemzésére kidolgozott 
esztétikai elvek a regényen mintegy törvényszerűen bicsaklanak meg, s hogy 
a megértést megkísértve az átélést, a másik világba átlépést alighanem központi 

15 A parafrázis Geoffrey Galt Harpham könyvcímét idézi: Language Alone: The Critical Fetish of 
Modernity. New York, 2002.

16 […] during the past few decades interest in the theory of the novel as a literaryhistorical 
genre has been replaced by interest in narrative or «narratology» […] Treated as a local 
instance of a more universal activity, the novel has been subsumed within narrative in such 
a way as to obscure or ignore its special «generic» and «literary», properties. The purpose of 
The Theory of the Novel: A Historical Approach is to rectify this imbalance by collecting together 
and reprinting essays by a wide range of authors who have worked from different directions 
to establish an idea of the coherence of the novel genre as a historical phenoenon. Michael 
McKeon (szerk.): The Theory of the Novel: A Historical Approach. Baltimore, 2000, xiv.
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értelmezői elvvé kellene avatnunk – e gondolatkört inkább csak a XX. század 
kezdi érinteni s továbbgondolni. Aligha tekinthetjük véletlennek, hogy idősza
kunk talán legkorrektebb irodalmi teóriája, a kognitív poétika a második évezred 
elején immáron a beleélés, a hősök iránti olvasói empátia alapkérdése felől pró
bálja kigöngyölni a regényértés szálait, amint ezt Liza Zunshine és Blakey 
Vermeule 2006ban és 2010ben megjelent könyvei illusztrálják.17 Igaz, José Or
tega Y Gasset, a regényelmélet XX. századi spanyol klasszikusa Gondolatok a re-
gényről című tanulmányában már 1925ben megfogalmazott ilyesféle eszméket, 
ha nem is a szigorú tudományos módszertan alapján. „Nem, nem a cselekmény
ben leljük kedvünket, nem az szerez örömöt, hogy kíváncsian várjuk, hogy mi 
fog történni xszel vagy ynal […] azt kívánjuk, hogy ittott időzzön el a szerző, 
s járja körül velünk a hőseit. S akkor örülünk, mert úgy érezzük, hogy átjárnak, 
eltöltenek bennünket környezetükkel együtt a szereplők, és régi, megszokott 
barátoknak tekintjük őket, akikről már mindent tudunk, és akik feltárják előt
tünk életük teljes gazdagságát […] sohasem a bárgyú történések szereznek örömöt, 
hanem maguk a hősök […] Idézzük csak fel a régi nagy regényeket […] s látni 
fogjuk, hogy maguk a hősök kötik le a figyelmünket, s nem kalandjaik. Don 
Quijote meg Sancho szórakoztat bennünket, s nem az, ami történik velük.”18

Kemény Zsigmond sejtései, megérzései, úgy tűnik, megint csak jócskán meg
előzik korukat, s remélhetőleg végleg meggyőznek mindannyiunkat arról, hogy 
Az Eszmék…-et nem Bajza József, Jósika Miklós írásaival (vagy akár Friedrich 
Schlegel híres értekezésével) érdemes összevetnünk. A XIX. századi magyar esszé
ista a válságfilozófia és a regényteória XX. századi klasszikusaival állja a versenyt, 
s megvesztegethetetlen okossága, határozott, világos módszertana, műveltsége, 
föltétlen körültekintésigénye akkor is segítségünkre siet, ha az ezredfordulós 
irodalomértés dilemmái közt botladozunk. Írásom legvégén hadd térek vissza 
ahhoz a premisszához, amelyet dolgozatom legelső mondatában bocsátottam 
előre: Kemény, az irodalmi gondolkozó, nem egy a magyar kritikusok, esszéis
ták között, hanem külön klasszist képvisel.

17 Why We Read Fiction: Theory of Mind and Novel és Why Do We care about Literary Characters?
18 José Ortega Y Gasset, Regény, színház, zene. Esszék a művészetről, Budapest, 2005, 62, 63.
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Madácsy Piroska

„Nehéz megtalálni az utat  
kettészakadt világom közepén”
Hubay Miklós naplójegyzetei

Hubay Miklós szerint a napló „veszélyes” műfaj vagy inkább „kihívás”, mert az 
időnek két síkját fogja be. Tárgya a napi „hordalék”, az épp aznapi meditáció, 
ám az olvasata: majdani. S a mindenkori olvasó a jelenből vagy a jövőből ítél, 
hisz vagy kételkedik, felismer, megért, vagy elítél. Ráadásul a naplóíró nem 
tudja, nyilvánosságra kerüle valaha, amit ír. Üzenetei személyesek, de korának 
objektív valóságára épülnek. S ez konfliktussá is fajulhat… Megélheteme szub
jektív beleérzés nélkül, ami történik körülöttem? Így lesz „a naplóírás: szoron
gás!” „Eltéptem, amit írtam…” (Illyés Gyula 1944). „A naplóvezetés pótcselek
vés!” (Huszár Sándor 1971). De a naplóírás az elviselhetetlen környezetből, 
életből életben tartó is lehet, kiteljesedés egy fiktív, jobb világban. „Magányos 
bűn a naplóírás, mert üzenetei elveszhetnek, a jövő olvasói kiszámíthatatlanok.” 
„A hajótörött személytelensége hat – paradox stimulánsként – a legtöbb napló
íróból.” De a napló legtitkosabb magja az ígéret: „…Életünk igazsága egyszer 
majd kiderül.”1 Hogy mikor, a választ nyitva hagyja Hubay, tolla szánt, s napló
esszéiben, miközben kötetbe rendezi, magára talál, legyőzi végtelen napjait.

Az író tehát tökéletesen körvonalazza számunkra naplójegyzeteinek legjel
lemzőbb vonásait: vertikális és horizontális időben és térben. Hangja szenve
délyes, lázadó, vitatkozó, kritikus és önkritikus, lelkiállapota szorongó és biza
kodó, egészében rendkívülien emberi. Ugyanakkor a teljes életet, írói pályát 
felidéző, kiteljesítő.

Több nagy katalizátor köti össze a kisebbnagyobb esszéket: 1. a váradi örök-
ség – ebből fakad reneszánsz ars poétikája: igaz légy, szabad légy, mint költő, 
talán mint Janus Pannonius. 2. Küzdelem a korral. Győzd le az abszurd XX. 
századot drámaíróként és emberként. 3. Lélektani önelemzés: Lenni vagy nem 
lenni. 4. Találd meg az utat Nyugat és Kelet között, fájdalom és szeretet az élet.

Esszéinek gyűjtő címei is összefüggnek, azaz összefüggést, fejlődést sejtet
nek: Úton és itthon – a fiatalság bolondságai, Aranykor – kiteljesedés az érett 

Madácsy Piroska (1942) Szegeden tanszékvezető főiskolai tanár.
1 Hubay Miklós: Életveszélyes műfaje a napló? In Végtelen napjaim. Bp., 1996, Ferenczy 

Könyvkiadó, 397–406.
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férfikorban, Törtaranykor – mégsem olyan tökéletes minden? Végtelen napjaim, 
I–II. számvetés, önelemzés, Talán a lényeg – üzenete a felismerésekről a jövőnek.2 
Természetesen lehetetlen ezekről a kötetekről a teljesség igényével szólni, csu
pán próbálkozni szabad.

A naplójegyzetek, esszék olyan Kosztolányisak. Vagy csak úgy gondoljuk, 
mert Hubay Kosztolányihoz, Illyéshez, Máraihoz való kötődése nyilvánvaló? 
Nem, sokkal inkább sajátos, jellegzetesen drámai a stílusuk, drámai szituációt 
teremtő, pl. ahogyan Mexikóról írva felidézi Kennedy halálát vagy a Csendes
óceán élményét – az égbeszökő, csavart felhőzuhatagokat, „melyek mint a Shakes
pearedrámák tragikus díszletei, a magasban lógnak, de bármikor leereszthe
tők”, és lent „sütkérezik az idill: Acapulco”. Ám az idegen csillagok alatt az író 
hazagondol. Most lírai leírások és hangulatok, apró életképek, rövid, pattogó 
mondatok szegénységről, gazdagságról, életről, halálról, a trópusok világáról, 
amely ilyen volt a teremtés kezdetén, és ilyen lesz, ha már nem leszünk. És 
elhisszük mindezt Hubaynak, átéljük az utazást.3 Különlegesen megkapó, aho
gyan Azúrországról ír, Ady nyomában járunk, a tengeri Alpok útjain. Hubay 
Venceban Marc Chagall házát keresi. Úttalan utak, szakadékok, kietlen hegy
hátak, de a futó muskátli a házon ismerős. S valóban találkozik vele, a vak sö
tétségben a fény a házigazda, akivel franciául beszélhet.4 Találkozás és utazás, 
irodalom és történelem, jellegzetes karakterfigurák a 60as évek Párizsából, 
Rómából és Firenzéből, aztán Helsinkiből, Indiából, Athénből. Talán a legdrá
maibb Örményország felidézése, a Musza Dagh tragédiája. A katasztrófa elbor
zaszt, de újrakezdést is jelent.5

Tobzódnak a vizuális élmények, melyek valóságosak, melyeket magunk is 
így éltük át – Cannes fölött, a hegyről, ahol André Gide is lakott, virágmező
kön és mimózaerdőkön át látni a tengert. S a horizonton néha napkeltekor fel
bukkan egy csodás sziklás hegyvonulat – Korzika. Misztikus világ, amelyet, 
mint Afrika partjait Gibraltárról, csak vágyódva csodálhattunk, álmaink meg
elevenedéseként.6 Az „utazások” emlékei, találkozásai: európaiság és magyar
ság vallomásai. Egy polgár, egy magyar íróértelmiségi üzenetei, aki Európából 
is mindig hazagondol – úton van, mégis itthon van, a francia Loirementi tájból 

2 Hubay Miklós: Úton és itthon. Bp., 1970, Gondolat. Naplók, találkozások.
 Hubay Miklós: Aranykor. Bp., 1972, Szépirodalmi.
 Hubay Miklós: Törtaranykor. A szerző válogatása életművéből. Budapest, 1997, Örökségünk 

Alapítvány.
 Hubay Miklós: Végtelen napjaim. Bp., 1996, Ferenczy Könyvkiadó.
 Hubay Miklós: Végtelen napjaim. Új folyam. Bp., 1997, Elektra Kiadóház.
 Hubay Miklós: Talán a lényeg? Bp., 1999, Littera Nova Kiadó.
3 Hubay Miklós: Egy mexikói utazás jegyzetei, 1963. december–1964. január. In Úton és itthon, 

i. m. 7–38.
4 In i. m. Hol lehet most Chagall…? 39–50.
5 I. m. 171–181.
6 I. m. 75.
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dunai partokra viszi képzelete. Kirepül, de visszajönne, sorsának fordulatai 
felerősítik magyarságtudatát.

Ennek az önvizsgálatnak nagyszerű fejezete a Nem néma nemzet című esszé
füzér a magyar literatúra külföldön való terjesztéséről. Elkötelezett hitvallása 
ez Hubaynak – Vörösmarty nyomán is. A József Attilafordításokkal Genfben, 
André Prudhommeauxval együtt, már a 40es években a világ elé járul, s ebben 
segíti a római rádióban Umberto Albini professzor a XX. századi magyar köl
tőkről szólva.7 A világirodalmi folyamatban benne kell lennünk, az elzárkózás, 
önelégültség káros, hírünk a világban csak rajtunk múlik. Csak „egyetlen Eu
rópa van, ahol én vagyok, ott van Európa” – írja Hubay még 1966ban. Minden 
gondolata, minden megismételt kiáltása aktuális ma is. „Hány száz évig kelle
ne élnem, hogy számot adhassak az életemről?”8

A 70es évek írásai kortárs klasszikusokról szólnak, úgy tűnik, kiforrottak, 
de a bevezető esszé ismét a kételkedésé, milyen a mi korunk, vajon létezette 
aranykor, vajon elérhetőe valaha a vergiliusi biztatás? Irodalom, képzőművé
szet, színház elválaszthatatlanok egymástól, és elválaszthatatlanok e kötet fő
szereplői is, nem lehet őket elfelejteni. Költői és művészi sorsok, példaképei: 
József Attila, az emberiség kínjai, Illyés Gyula, a fény és értelem költője, de itt 
vannak a kevésbé ismertek: Gulyás Pál, Heltai Jenő. A lírikus Gulyás Pál nevét 
ma már alig emlegetjük, ám Hubay tanulmánya életre kelti. Újra kell olvasnunk 
apokaliptikus, különös magyarságverseit.

Látomásai két háború szörnyű bűneit idézik, a történelmi katasztrófák képei 
úgy bomlanak ki előttünk, mint Madách víziói. Stílusa, jelképrendszere a ko
rábbi, 30as évekbeli debreceni olvasók számára szokatlan lehetett. Misztikus, 
archaikus nyelv, démonok világa, távoli kultúrák jelképei egyesülnek a pusz
tulásokat megélő költészetben. Az „elásott” szavak újraélednek, a mindenség 
költészete ez.

Ez itt az alföldi bús pusztaság,
nincs semmi már, csak puszta két karom,
mégis enyém lesz az egész világ
forgása, e folyton forgó malom…9

Érezzük, minden egyes elmélyített költői és drámaírói portré (Radnóti, Illyés, 
Sarkadi Imre) Hubay egyre kiteljesedő írói énjéből fakad. Valahol közös az ars 
poetikájuk – elkötelezettség, érzékenység a jövő problémáira, de közös a magá
nyosságuk is.

A Törtaranykor a Hubay által kiválasztott életmű legjava. Végtelenül lebilin
cselő az az alázat, ahogyan az író elbizonytalanodik, kéziratainak tökéletes

7 I. m. Úton és itthon, 184–230.
8 I. m. 256.
9 Idézi Hubay: Aranykor, i. m. 113.
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sége lehetségese? Ez az író felelőssége és – társtalansága. Számbaveszi legked
vesebb drámáit, újra és újra vall a drámaíró sorsáról (Ők tudják mi a szerelem; 
A zsenik iskolája; Tüzet viszek; Egy szerelem három éjszakája, és sorolhatnánk tovább). 
Érdekes, hogy egy Kabdebó Lóránttal készült riportban ismételten visszatér 
a Nouvelle Revue de Hongrie szerkesztéséhez, illetve genfi missziójához: a ma
gyar kultúra közvetítésének alázatos és szolgáló feladatához.10 És újra említi 
André Prudhommeaux költő, műfordító jelentőségét József Attilával kapcsolat
ban. Lázadó, meg nem alkuvó szenvedélyessége valahol Hubayé is. Genfben 
találkozik a meghívott magyar írókkal és művészekkel: Illyés Gyula, Gyergyai 
Albert, Márai Sándor, Ferenczy Béni, Szűcs László, Sőtér István (1942–1948). 
Ugyanakkor a Svájcban eltöltött hat év csak megerősíti drámaírói célkitűzé
sét: a magyar dráma szellemi szintjét a „József Attilai univerzalitás” szintjére 
kell emelni.11

Hol is, mikor, mivel kezdődött a dráma iránti rajongás? Talán legkedvesebb 
képeskönyvével még Váradon, az Aranyballadák albumával. A Zichyilluszt
rációkkal sűrített könyv a jelenetek látványát adta. Az önéletrajzi vallomások
ban gyerekkorról, ifjú éveiről sok mindent elárul. Emlékeiből kibomlik a sze
mélyiség – apa nélkül felnőni, magyarnak lenni Trianon után Váradon; a genfi 
évek a háború alatt s a visszatérés 1948ban hazájába, a kommunista terror 
idején. De dolgozhat, írhat, rendezhet a Nemzeti Színházban, és taníthat a Fő
iskolán, míg 1957 nyarán aztán mindkét munkahelyéről elbocsátják. A „lenni 
vagy nem lenni” tudatába mar, de élni kell tovább, „a meghívott halál szabad
ságáról lemondva, rabszolga módon, megaláztatások között s még a gyávaság 
látszatát is vállalva…”12 Megtörte lelkét az elkövetkező tíz esztendő? Nem, soha, 
Hubay nem adja fel, „a fájdalmaimmal együtt jár az az érzés, hogy része vagyok 
a végtelennek…”13 A minden mindegy elszántságában valaminek történnie kell, 
jelek és fények, a változás 1968 októberében újra Genfet hozza, húsz év után. De 
az új élet, a firenzei felkérés, a tanítás lehetősége Itáliában csak 1974ben érkezik 
el, és csak 1987ben, a rendszerváltás előtt tér vissza, hogy újra taníthasson a pes
ti Színház és Filmművészeti Főiskolán. Évtizedek teltek el, írói hivatása azonban 
nem változott: a magyar irodalom közvetítése a nagyvilágban és a magyar 
dráma sorsáért való küzdelem. 1981ben a Magyar Írók Szövetségének közgyű
lésén szenvedélyesen védi a magyar irodalom magas színvonalát, európaiságát, 
nagyságát – önmagunkkal szemben. Elképeszti az itthoni kishitűség, nemtörő
dömség, hinnünk kellene önmagunkban, a magyar lírában és a magyar drámá
ban. „A dráma az ember helyzetét mutatja meg az adott világban…” „Az élő 
drámairodalom kreatív bemutatása nélkülözhetetlen szava a nemzeti önisme

10 Hubay: Törtaranykor, i. m. 113.
11 I. m. 253.
12 I. m. 276–281.
13 I. m. 282.
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retnek és a társadalmi katarzisnak…”14 Nincs nemzeti színházunk, nincs szín
házművészetünk, mert nincs becsülete a magyar drámának!

Sajnos Hubay szenvedélyes segélykiáltásai elhalnak az igénytelenség szel
lemében, és ez a kulturális nihil csak fokozódik az ezredfordulón.

Végtelen napok, gyakori útrakelés, egyre nyugtalanabb élet, a „tolvaj öreg
ség” közeledik. Búcsúzik Itáliától, és haza készül. Ám egyre többet foglalkoz
tatja az irodalom, a dráma szerepe megújult világunkban. A drámaíró feladata, 
hogy katarzist keltsen az emberiség reménytelenségében. Talán azért érez igazi 
részvétet a bűnösök iránt, mert az édesapja (akit soha se ismerhetett) bíró volt. 
„Ez különösen hatványozódik egy olyan világban, amelyben bűnösök kísérnek 
ártatlanokat…” „Ahol a madáchi felismerés látszik igazolódni: ahol a társada
lom rohad, buján tenyész a bűn.”15 Különös éleslátással tapint rá, emlékei között 
kutatva – egyegy régi beszélgetést vagy értelmiségi találkozást felidézve – idő
szembesítő korproblémákra: milyen kár, hogy a humán és reáltudományok 
elszigetelődnek egymástól! Nyitottabb gondolkodással a szakbarbárságot el 
lehetne kerülni. Mert a technika és a közgazdaság, valamint a politika egyed
uralma elpusztíthatja a kultúrákat vagy magát az emberi létet. Életveszélyes az 
értékek elvesztése, a szuperhatalmak gazdasági mohósága – mi lesz így a sorsa 
a kis nemzeteknek?16 Lehet mégis bízni a „szép szó” nemzetmentő erejében? 
„Felmorzsolt eszmék, kibelezett értékek, lefokozott szellemi igények szürke 
masszájában élünk…”17 Mikor írta mindezt Hubay? A 80as évek végén, a rend
szerváltás előtt. Megdöbbentő. Az azóta eltelt évek alatt szinte semmi sem tör
tént. Csak elmélyült a válság. Ezredvégi szorongások törnek fel az esszékből, 
beszélgetésekből, vagy Madách jóslata, az emberiség önmagát fogja elpusztíta
ni. „Azt hiszem, elég ledönteni a múltnak rémeit / s szabad versenyt szerezni 
az erőknek. / Kilöktem a gépből egy főcsavart. / Mely összetartá a kegyeletet/ 
S pótolni elmulasztám más erősbbel.”18

A naplójegyzetek rövidülnek egyegy „napi tűnődés” rögzítésére. Töredékek 
a múltból, jelenből – a jövőből? Az idő nem számít, de erővonalai kirajzolódnak 
a világot és önmagát kereső író vallomásaiból.19 Olyan ez, mint mikor a festő 
önarcképet alkot, többször is próbálkozik, míg egyegy karaktervonást eltalál. 
A lélektani önelemzések az élet értelmét vagy értelmetlenségét keresik: lázadás, 
küzdés, szeretet, gyűlölet, fájdalom, öröm, valóság, képzelet, félelmek, hit, el
némulás és írás. Csupa megoldhatatlan ellentét az életünk, a végtelenbe bele
vesző, csak egy porszem csupán. Azonban a konklúzió: „szánts tollam” jobban, 
mellyel le lehet győzni a kételkedést.

14 I. m. 296.
15 I. m. 304.
16 I. m. 321.
17 I. m. 324.
18 I. m. 336. Idézi Hubay: Londoni szín.
19 Hubay Miklós: Végtelen napjaim. Bp., 1996, Ferenczy Könyvkiadó.
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Csak az élt teljes életet, akinek vannak emlékei. Eszmefuttatásaiban felfeltör 
az igazságtalanság elleni lázadás, a színvonaltalan, elgépiesedett irodalom 
megvetése. Még megvan a történetiség – az 50es, 60as, 70es évekről: Hogyan 
is volt? Magyarságtudat = nacionalizmus; hírünk a világban = nem fontos; le
hallgatások és áthallások, börtönévek és emigrációk, öngyilkosságok, temetések 
és túlélések. Megélt és megértett tanulságok, s közben felidézi találkozásait 
kortárs írókkal vagy már csak szellemükben jelenlevőkkel. „Magyarországon 
a színházművészetben virágzik a középkor…”20 „Mi a siker? Csőd, csapda, be
csapás is.”21 Itáliában sem felhőtlen egy magyar író sorsa – idegen ő a nagyvilág
ban, s idegen egy kicsit itthon is. Olaszul vagy franciául előadni nem ugyanaz, 
mint magyarul, anyanyelvünkön. Márai kérdésével azonosul: „Hol az a szelle
mi vagy morális jogcím, amivel a Nyugat ma megkövetelheti tőlem, a keletitől, 
hogy hajbókoljak előtte?” (1985).

Talán legjobban mégis az fáj Hubaynak, hogy elveszti kapcsolatait a magyar 
színházakkal, két világ közt őrlődik – NyugatEurópában keleteurópai, s itthon 
már nyugati lett… Közben óriási változások történnek a világban, 1989/90et 
írunk – „mennybemenetelek – pokolramenetelek”.22 Ugyanakkor annyi min
dent átélt a XX. század zűrzavarában, hogy már nem hisz a politika mágusai
nak. Rövidülő naplójegyzeteiben nem sokat foglalkozik a rendszerváltás má
moros optimizmusával, inkább önelemzést ad mások személyiségén keresztül 
is. A magányosság, az elmúlás szorongása nyomasztja: megtetteme eddig, amit 
megtehettem, s vajon szükség vane még rám? Írásai szaggatottak, emlékei fel
sejlenek. Illyés, Márai naplóit olvassa. Ők is önkínzók. „Nem tudok magyarul” 
– írja a nyelv tudósa, Illyés.23 Márai pedig tizenhét éven keresztül készül a sza
badító öngyilkosságra.24 Most végre 1989ben lehet Máraira emlékezni a buda
pesti PEN Klubban. A hivatalokból persze senki sem jelenik meg. A franciák 
számára ugyanakkor halhatatlanná vált Márai. Értelmetlen ez a világ, a jövő 
kétséges, de a múlt is az. Azonban nem lehet ítélkezni, mert „mindennek az 
ellenkezője is mindig lehetséges volt és lehetséges lesz”.25 Az ezredforduló táján 
mindannyian elbizonytalanodtunk és várakoztunk. Valahogyan kizökkent az 
idő a megszokott kerékvágásából, álmodtunk egy jobb világról vagy egy rosz
szabbról… „Most az év mint homokóra fordul.”26 „A naplókötetek előnye, hogy 
bárhol felütheted, bármikor leteheted” – írja Hubay.27 Igaz ez a Végtelen napjaim 
végtelen áradására, az élet nagy versenyére, amelyben a „ki él túl kit” törvénye 

20 I. m. 40. 1978.
21 I. m. 41.
22 I. m. 92.
23 I. m. 198.
24 I. m. 104.
25 I. m. 109.
26 I. m. idézi Babitsot, 115.
27 I. m. 143.
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uralkodik. Középeurópai létünk nagy metaforájának tartja ezt az író.28 Egyegy 
jegyzete időtől függetlenül, bár egyegy konkrét személyből vagy esetből ki
indulva, összefoglaló jellegűvé válik. Tételmondatai filozofikusak, irónikusak, 
a déjà vu élményéből táplálkoznak. Tulajdonképpen a naplórészletek címeit is 
összeolvashatjuk: „Rég lejátszották a meccseinket… – Nyomorúságainkból; Utó
irat egy levélhez… – Most már értem Eduárdot…” (utalás a Walesi bárdokra) stb. 
Választott drámaírói sorsát elemzi minden egyes oldalon, a drámaírói mester
ség értelmét keresi. Talán így határozza meg: „Van a létezésnek, a felelősségnek, 
a sorsnak egy alaprétege, amelynek feltárásához a drámai forma kell.”29

Az örök dilemma kísérti a megírt és még megírandó drámákról, a teremtő 
fantázia felvillanásait érzi, előadásokat lát a színpadon és a világegyetem szín
padain. A meg nem született művek tökéletességét nem vitathatja senki. A drá
maírás szenvedés, mégis öröm. „Az én Nemzeti Színházam mozog, bár folyton 
eltemetik, mégis feltámad. De minek? És kinek?” – írja 1985ben.30 Végső konk
lúzió „…sírva tallóz, aki él” az új rend ezredévében. Kutat a régi naptárakban, 
régi címek, régi nevek, régi lakások – ez a halandóság? Vajon érdemese hosszú 
életet élni? A barátok elmúlását vagy halál előtti állapotukat felidéző sorokból 
árad a „tompaság, rezignáció, fojtott irónia, megvetés…”, de megrendíti minden 
szellemidézés. Ezek a jegyzetek egyegy különleges művész, író, költő búcsúz
tatásának drámai rézuméi. „Oktalan a halál?”31

Egyre ironikusabb kritikával illeti a politikai, gazdasági változásokat is: 
„…magának rág mind, aki rág…” (József Attila) „A korrupciót azért kockázatos 
támadni, mert nemcsak a korruptak érzik találva magukat, hanem a korrum
pálók is.”32 Ez az újkolonizálás, amely most zajlik, egy emberöltő alatt végbe
mehet, az eladósítás stratégiája kiválóan működik, munkanélküliség, áremelés, 
a szociális szolgáltatások csökkenése, az exportált globalizált kultúra átka sújt
ja a kis nemzeteket és a legszegényebbeket. A profitszemlélet mindent legyőz, 
ha van, volt igazság, azt „el kell gereblyézni”, „és az égen hét ágra süt a világ
bank”.33 Talán Hubay legfélelmetesebb jóslata a természet gyásza, a természet 
isteneinek elnémulása. Borzongva olvassuk újra és újra üzeneteit a kollektív 
mulandóság rémképeiről. Hogy milyen lesz az atomtél, azt már Madáchtól is 
tudjuk: „E vérgolyó napod”, mondja Lucifer Ádámnak. De a „néma lesz tava
szunk” (Nemes Nagy Ágnes) víziója még szörnyűbb, hiszen a madárdal és 
hársfaillat nélküli tavasz nem újjászületés többé.34 A néma csend a nyelvek kiha
lását is jelentheti, „sóval bevetett Karthágókat, letarolt őserdeivel együtt lélegző, 

28 I. m. 143.
29 I. m. 169.
30 I. m. 183–184.
31 I. m. 223.
32 I. m. 263.
33 I. m. 271.
34 I. m. 280.
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tüdejét veszítő, szomorú trópusokat, fakuló Gauguin színeit az elveszett para
dicsomnak”.35 Apokaliptikus látomás jegyzetek, megrázó tragédiavázlatok ezek 
az írások a civilizációk haláláról, nemzetünk kihalásáról. „A költő elnémulása 
a természet rendjének a végét jelentheti.”36

De a dolgok mégsem lehetnek értelmetlenek. Az élet lényege mindenek felett 
feladatunk teljesítése. Hubay számára ez az írástudók parancsa, és ebben lelhe
ti fel talán a lényeget. „Futtató öregség” – az öregség kegyelme bölcsességgel 
tölti el. Tervei vannak, bár érzi, az idő rövid, mert egyre gyorsul a napok átfu
tási ideje. Pedig Hubay még megragadná a pillanatokat, hisz annyira szereti az 
életet. Életszeretetére jellemzően idézzünk most egy itáliai idillképet az olaszok 
déli ceremóniájáról. „Nincs gyerek és nincs öreg hosszú egy Olaszországban, 
akinek fel ne ragyogna az arca, mint mindenkinek az asztal körül, amikor meg
látja a diadalmasan asztalra tett nagy lábas pasta rengő halmát, tetején a para
dicsomoshúsos bolognait vagy az aromás füvektől zöld liguriai mártással, vagy 
az erdők illatát terjesztő porcini gombával, vagy kinyílt kagylók meg a tenger 
egyéb virágai pompájában – és persze ott van mellette a reszelt pármai sajt is, 
hogyha a mártás megkívánja, még azzal is megszórhassa, aki úgy szereti…”37 
Igen, aki így tudja érzékeltetni egy itáliai család mámoros étkezését, annak il
latait, ízeit, az sokkal jobban szereti az életet, minthogy megadja magát az el
múlásnak.

Munkára fel, az újrégi műfaj, a napló izgatja. Személyes műfaj? Vagy sze
mélytelen? „Emlékiratpótló és drámaíráspótló” – „naplopás”, de életének ér
telmet adó. Kéziratainak rengetegéből több kötetre való is kitelik, és még sok
sok marad publikálatlan.

A Végtelen napjaim új folyamában a teljes életet idéző útijegyzetek rendkívül 
szórakoztatók és újdonságot adók: például a bikaviadal drámája Ferenczy Béni 
rajzaival,38 vagy a giramontei Szent Ivánéji ünnep az „álombogaraival” (szent
jánosbogarak), melyek olyanok, mint a marslakók vagy a „borsószemufók”. 
Fényeik bevilágítják a völgyet a ciprusfenyők mentén a virágzó rózsabokrokkal 
és a fehér lovakkal. A búcsúzás felsejlő fájdalma teszi felejthetetlenné e paradi
csomi kert leírását.39 Azután filmszerűen peregnek előttünk a velencei karne
váli emlékek, mint Alfred de Musset költeményében. Előbb a tömeg, az álar
cosbál éjjeli kavargása, amikor a halál is jelen van. De másnap üres és ragyogó 
a Szent Márk tér, a hajnal mindent tisztává varázsol, az eget, a földet, a tengert. 
Itália szeretete, az ott átélt napok szépsége árad a képekből, melyet soha nem 
lehet elfelejteni.40 Majd Párizs „gyöngyházfényű” ege alatt sétál az író, reggel 

35 I. m. 283.
36 I. m. 307.
37 I. m. 268.
38 Hubay Miklós: Végtelen napjaim (Új folyam). 1977, Elektra Kiadóház, 14–20.
39 I. m. 33–37.
40 I. m. 47–50.
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a Montparnasse körúton, az Invalidusok terén, ahonnan a Rodin Múzeumra 
látni. Mit is csinálnak a párizsiak? Leülnek a kertekbe, nézik az eget, aztán to
vábbmennek („flangálnak”), vagy vesznek egy könyvet az Álmodozás költé
szettanáról (Bachelard). Mit hallunk álmunkban, vagy mit látunk? Az álomfej
tés titkait a gyermekek tudhatják csak, vagy mi is, kik életünk vége felé újra 
álmodunk! (Mert nem tudunk aludni.)41

Emlékek és keserű számvetések párhuzamossága merül fel gyakran, példá
ul a világ legszebb panorámájáról természetesen a Dunapartról nézve. Ott 
sétáltak a Nyugat írói, a Hungária teraszán Magyari muzsikája visszacseng. De 
hova lett mindez? Már nem érdekes a világ legcsodálatosabb sétánya – „a ma
gyar közélet saját pecsenyéjét sütögeti a dácsájában”.42 Semmi sem olyan, mint 
amilyennek elképzeltük, kedvetlenné vált a világ ennek az új kornak a hajnalán, 
sérülékeny az író munkakedve. Valahogyan összefolynak a napok, „álmossá és 
restté vált Magyarország”, „valami bűzlik Európában, a zsibbadás általános”.43 
Újra bezárul a világ körülötte, de Hubay soha sincs egyedül. Csodálatos bará
tainak, írótársainak szellemei, alkotásai vele vannak – Pilinszky János, Ferenczy 
Béni, Illyés Gyula, Márai Sándor, Vészi Endre, Garay Gábor, Vargha Balázs, 
Végh Sándor, Gara László, Tolnay Károly – műveik, képeik, szobraik a házioltáron, 
lakásában körülveszik.

Magyarságféltése erősödik, ahogyan átéli az Európai Unióhoz való csatla
kozásunkat. Európa még mindig „gyanús keleteurópaiaknak tart bennünket, 
akiknek ki kell érdemelniük a belépést az elit klubba”.44 Amit kapunk, hogy 
beléphetünk a „pénzéhes nemzetek” közé. És az új magyar „csodák” csak nem 
jönnek! „Olcsóbb a költő, mint a hús!” „A magyar kultúra, a magyar irodalom 
leértékelődik, nem piackonform”, mondja ezt keserűen a PEN Klub elnökeként 
és a Magyar Írószövetség vezetőjeként.45 De „on revient toujours”, Hubay a meg
írt és átírt műveinek újragondolásából továbblép, tervezett műveinek listája 
egyre hosszabb.46 Úgy érzi, a naplójegyzetek pótolják a baráti beszélgetések, 
a társasági élet igényét. A kéziratokat lehetetlen valóságosan rendezni, de az 
író „kristálytiszta kompozíciókról álmodik”.47

Ilyen kristálytiszta kompozíciójú a Talán a lényeg kötet (genfi és firenzei naplók 
a magyar líráról).48 A kötet mottója „Ha a versek megmaradnak, talán a lényeg 
marad meg” (Szerb Antal). A magyar versek tolmácsolóit, barátait köszönti 
ezért Hubay, azokat a francia és olasz írókat, költőket, akik a magyar nyelv 

41 I. m. 56–59.
42 I. m. 56–59.
43 I. m. 80–99.
44 I. m. 170.
45 I. m. 228.
46 I. m. 299.
47 I. m. 306.
48 Hubay Miklós: Talán a lényeg. Bp., 1999, Littera Nova kiadó.
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szerelmeseként fordították lírikusainkat Európában, azaz a magyar irodalom 
nagykövetei lettek: André Prudhommeaux (József Attila, Radnóti, Ady, Petőfi), 
François Gachot, Maxime Beaufort (Kosztolányi), Armand Robin (Ady), a nyelv
zseni JeanLuc Moreau (Ady és a többiek), Umberto Albini (József Attila és a XX. 
század magyar költői).49 „Külföldön a magyar literatúrának terjesztése” – ebben 
hiszi Hubay életének értelmét és jutalmát. Mit tett ezért Firenzében? „Itt éle
temnek egyetlen titka és értelme van: az, hogy magyar vagyok” (Vas István: 
Titok). Magyar irodalmat, magyar nyelvet úgy tanított a firenzei egyetemen, 
hogy verseket írt a táblára. Magyar versekkel ébresztette fel tanítványai kíván
csiságát, akik „a líra varázsával gyermekké lettek, mert a vers nálunk a tiszta 
beszéd”.50 Adyt úgy tanítja az olasz fiataloknak, hogy Latinovits lemezét hall
gatják, és olvassák Ady versét Rómáról. Ez Hubay módszere. A volt és lesz idő
ket pillanatokba sűrítő költővel azonosuló író úgy eleveníti föl előttünk az örök 
város védő kultúráját, hogy újra sietnénk, rohannánk Rómába, örök életre vágy
va.51 A diákok Babitstól tanultak számolni, egy szám egy rím. Petőfitől a világ
szabadságot, Zrínyiből az egyetemesség vízióit, Illyéstől a magyar pusztát. Ezek 
a naplójegyzetek személyesszemérmes vallomások, az idézett versrészletek 
teszik ilyen varázslatossá őket. „Minden óra végén az otthagyott versek cserepei 
valami értelem felé mutatnak.”52 A költészet rangjáról, mindent elsöprő erejéről, 
isteni létéről vall Hubay, mint Shelley a XIX. században. Hisz a váteszek kinyi
latkoztatásában, „az összecsendülő szavak hitelében, a korrespondenciákban 
és a további evidenciákban”.53 Az egyetemes magyar kultúrát a magasabbrendű 
értékek világával a költészet fogja össze határon innen, határon túl. Mi mindent 
élhetünk át a vers üzeneteiből? „Végzetünket, jövőnket, álomképeinket, szám
űzetésünket, puszta létünk főbenjáró bűnét.”54

A felidézett költők íve – Petőfi, Arany, Madách, Ady, Kosztolányi, Babits, 
József Attila, Radnóti, Illyés – Sauvageotnál a magyar nyelvet értő és a magyar 
irodalmat ismerő francia polihisztornál is így szerepel.55 Hubay esszéi nem 
hagyományos verselemzések vagy értékelések, hanem a költődrámaíró szen
vedélyes vallomásai, a befogadó örömünnepei. E kötetben keveset szól Ma
dáchról, pedig tudjuk, számára a Madáchélmény indító és meghatározó.56 
Madáchról szóló naplójegyzeteit, utolsó könyvét újraolvasva még jobban meg

49 I. m. 6–35.
50 I. m. 41.
51 I. m. 45.
52 I. m. 64.
53 I. m. 79.
54 I. m. 105.
55 Ld. Bővebben: Aurélien Sauvageot magyarságélménye: irodalom, történelem, kultúra. In 

Madácsy Piroska: Francia szellem a Nyugat körül. Lakitelek, 1998, Antológia Kiadó, 287–297.
56 Hubay Miklós: Madách jegyzetek, in Kortárs, 2007/10., 12. sz.; 2008. 2., 9. sz. Ld. bővebben 

Madácsy Piroska: „Nemzeti színjátszás, drámai magyarság…” (1941) Hubay Miklós üzenetei. XVII. 
Madách Szimpózium. Szeged, 2010, 168–177.
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érthetjük ismételt tézisét: „Aki Magyarországon végre komolyan drámairodal
mat akar csinálni: térjen vissza Adyhoz.” A tragédia a líra szelleméből születik.57 
Ez a könyv, mint a többi is, külön tanulmányt, újabb és újabb megismerő tűnő
dést és elmélyülést kíván. A két világ talán már nem olyan távoli egymástól, 
líra és dráma, magyarság és európaiság – egybeforrhate valaha?

Írásaimban megtalálhatod,
Miről beszélt és miről hallgatott,
Mit hirdetett és titkolt ez a század. (Székely János)58

(2011. május 8. elhunyt Hubay Miklós.)

57 I. m. Talán a lényeg… 133.
58 Idézi Hubay, i. m. 258.
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A torzóba mentett egész
Sárkereszt. Pintér Lajos versei és Schrammel Imre kerámiaszobrai

Kecskemét, 2014

Mi köti össze Pintér Lajos verseit Schram
mel Imre kerámiaszobraival a Sárkereszt 
című kis könyvremeklésben? (A „kis” jel
ző csupán a könyv külső terjedelmére vo
natkozik, a „remeklés” viszont a könyv
tervezésre, Dudás Gábor munkájára 
éppúgy, mint a belső tartalomra – versek 
és képek együttesére.) Mint az idő kútjá
ban, tükröződik Pintér mélyfuratú ver
sei ben az egyes ember léte az elődökkel, 
a társsal, unokákkal és a barátokkal meg
toldva; a szobrok az emberiségidőt fejezik 
ki. A költő saját létének – eredetének, mun
kájának, emberi viszonyainak – versekre 
váltott mítoszát írta meg, a szobrász pedig 
az emberiség és a kereszténység születé
sét ragadta meg, az utóbbit Jézus kereszt
halálával. Születés, élet, halál örök folya
matába foglaltatik az emberi lét, s csak 
annál inkább, ha az idő jelképes „folyama” 
a versekben a Tiszával azonos. A kerámia
szobrokban megjelenített ógörög terem
tésmítosz és a Jézus halálával kezdődő 
keresztény megváltástan a versekben 
megírt egyes ember életének értelmét is 
tartalmazza, ahogy a költő mindennapjai 
ünnepivé, szakrálissá válnak.

Kezdetben volt az egyes ember, hívjuk 
bár Ádámnak, akit a zsidók és kereszté
nyek Istene sárból gyúrt, és lelket lehelt 
belé, s oldalbordájából életet adott Évának. 
A görög mitológia istenei is sárból gyúr
ták az embert. Egyes változatok szerint 
Gaia, a földanya szülte őket, más görög 
regében az ügyes kezű Héphaisztosz te
remtette az első emberpárt, egy harmadik
ban Prométheusz végezte el ezt a munkát 
– ő szánta meg teremtményeit, amikor 
észrevette, hogy nem adott meztelen tes
tükre bundát, sem erős fogakat, körmöket, 

hogy létükért harcoljanak. Elcsente hát 
Héphaisztosz, az istenek kovácsa műhelyé
ből s az embereknek adta a minden fegy
vernél erősebb tüzet. Fölteszem a naiv 
kérdést: vajon a keramikus, aki agyagból 
és más földszerű anyagokból gyúrja meg 
emberi figuráit, és tűzhelyén égeti őket 
szilárdra, megkerülhetie a teremtésnek 
ezt az ősi mítoszát? Már az agyagformálás 
műfajában látni vélek valamit, aminek 
szorosan köze van a teremtéshez, isten
hez, emberhez egyaránt.

Schrammel Imre megérezhette kivá
lasztottságát. Szobrait szemlélve megkí
sért a gondolat, hogy az ő munkájához 
képest a többi művészeti ág másodlagos 
imitáció. Távozzon tőlem minden előítélet, 
de ezt a benyomásomat nem hallgathat
tam el. Ennek oka pedig az a befogadói 
élmény, amelyet Schrammel Imre kerámia
szobrainak köszönhetek. Az égetett gyur
mák bábjai, torzói és korpuszai láttán 
olyan művészi „nyelv” szólított meg, mint 
amikor a Petőfi sóhajt föl A Tisza című köl
teményében: „Oh természet, oh dicső ter
mészet! / Mely nyelv merne versenyezni 
véled?” Az idézetet indokolja még, hogy 
Pintér Lajost is ez a táj bírja szóra legtöbb
ször, ott, ahol szülővárosánál, Csongrád
nál a Kőrös a Tiszába ömlik, s a szegedi 
Tiszaparton, ahol ugyancsak sokszor 
megfordult barátaival.

*
Költészet és képzőművészet sajátos talál
kozásának lehetünk tanúi a könyvben. 
Ámde a kép nem a vers illusztrációja, s 
a költemények sem a képeket értelmezik, 
mint más, testvérmúzsák sugallta köte
tekben, amelyek ugyancsak kedvesek ne
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kem, lásd például Csanádi Imre „képes” 
verseit. Pintér Lajos alanyi költőként szó
lal meg most is, mint az általa eddig járt, 
bő négy évtizedes pályán legtöbbször. Ezt 
láthatjuk, amikor Schrammel Imrét szó
lítja meg tréfás versében bátyjakéntbarát
jaként, s akkor is, ha a maga természetél
ményét idézi föl, a szülővárosa környékén 
szemlélt „júniusi havazást”, a virágzó Ti
szát. A személytelenség divatjaival nem 
törődve, csordultig személyesen szólal 
meg akkor is, ha családjának törzséről és 
fölfelé mutató ágairól ír, emberségre taní
tó nagyapjáról, édesanyjáról, saját unoká
iról és más érzelmi kötődéseiről – vagy az 
ünnepelt szobrászművészről, Schrammal 
Imréről, fotóművész barátjáról, Bahget 
Iskanderről meg az elveszített költőpá
lyatársairól, a nagy öregektől, Illyéstől, 
Kormostól, Faludy Györgyön, Hervay Gi
zellán át a fiatalon meghalt Baka Istvánig, 
Nagy Gáspárig.

Schrammel Imre térplasztikái az em
beri lényeget mutatják fel magas művészi 
szinten. Képzőművészetünk e kiválósá
gának sok köze van a mitológiához, nem
csak az emberéhez, hanem más teremt
ményekéhez, természeti jelenségekhez is. 
Az idős emberpárban én Philémón és 
Baukisz örök jelképiségű kettősét sejtem, 
haldokló madarában az élet féltését, a Mú-
lan dóság című dombormű töredezettségé
ben pedig azt, ahogy az ember visszatér 
életéből az örök anyagba, az egyetemes 
létezésbe.

A Sárkereszt kötete egy rendkívül ere
detien megoldott feszületről kapta címét 
és címlapképét: Jézus karját a kereszt víz
szintes szára képezi. Egy pillanatra sem 
ütközünk meg ezen: tökéletes és nem szok
ványos voltában is szinte magától értető
dő a stilizálás. A lábaké is: a gótika előtti 
és a bizánci feszületeken látható módon, 
a két lábfejet nem egymást födve szögel
ték át a Megváltó hóhérai, hanem párhu
zamosan nyugszanak, a kereszt függőleges 
fájával egybeolvadva, mintegy ellent
mondva az anatómia törvényeinek. Szel
lemivé átlényegült is, földien vaskos is ez 

a „sárkereszt”, ahogy Pintér Lajos nevezi 
– joggal, mert a keresztfa nemcsak „fa”, 
hanem agyag is. A szobor nem a naturálist 
fokozza az abszurditásig, mint például 
Pécsen, a Tettye dombján Somogyi József 
kíntól feszülő Krisztusfeszülete, mely ba
rokkos kimunkáltságában is expresszio
nista mű. Schrammel feszülete a halálában 
megdicsőültet fejezi ki, aki feltámadásáig 
átélte az emberi sorsot, a test halandósá
gát – utolsó szavai ezt bizonyítják: „Uram, 
Uram, mért hagytál el engem?” A kétke
dőnek joggal fordul meg fejében: ha Jézus 
tudta, hogy Isten fiaként halhatatlan, ak
kor vajon átélhetteé az emberi sors legna
gyobb fájdalmát, a mulandóság tudatának 
rettenetét? Félrebillent fejével a Megváltó 
akárha aludna a tetszhalálban – harmad
nap majd feláll sírboltjában, és félre henge
ríti a zárókövet – de a kerámiaszobor híven 
kifejezi a kettősséget: Krisztus isten is, em
ber is. Az emberi szenvedést megélte, mert 
atyja úgy akarta. A Fiú egybeforr kínzóesz
közével – testének része, sorsa lett a ke
resztfa. A szobor újszerűsége okkaljoggal 
ragadta meg Pintér Lajos költői képzeletét.

Visszatérek a kerámiaszobrok ógörög 
ihletésére. A tízedik oldalon látható, Eladó 
lányok című gyurmafigurák a „sárból 
gyúrt ember” szeriális képződményei. 
Aggódva szemléljük őket: korunkban s 
a jövőben nem maradnake az emberek 
agyagbábok, egyéniség nélküli sokszo
rosít ványok? Az „eladó lány” ma már nem 
csak azt jelenti, mint Arany János korában. 
Az emberért való aggodalom számos 
Schrammelművön fölfedezhető. Az 50. 
oldal férfitorzója Rilke archaikus Apolló
ját idézi. A köteten kívüli Schrammel
szobrok sorában visszatérő téma a Mino
taurusz, áldozatával, egy szűzzel. Ezúttal, 
a 64. oldalon a bikafejű, férfitestű lény, az 
előtte térdeplő, kiszolgáltatott nőalakkal 
együtt, ezt a címet viseli: „Androméda meg
szabadítása.” A monstrum itt azt a tagba
szakadt szörnyet jelenít meg, mely And
romedát, a légiesen karcsú királylányt 
kerítette hatalmába. A rege szerint a hős 
Perszeusz megmenti, de most még a rém
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alak szorításában feszül. Vajon jöne majd 
egy új Perszeusz?

Szólnék még az agyag vagy a föld – a ta
laj – síkjából kiemelkedő domborművek
ről, amelyek az anyagba vetettségünket, 
az elmúlásnak való kiszolgáltatottságot 
mutatják meg. A női és férfiszobrok egy 
része viszont a bizakodást is fölkeltik ben
nem meztelen testük érzéki látványával. 
Nem egy nőalak testét – vagy inkább a lel
két? – levetett ruhája szemlélteti az átvál
tozás pillanatában: még ott van előttünk, 
de már el is tűnt, csak a körvonalait látjuk 
az idomait őrző ruha esésében, redőiben. 
Ha paradoxul hangzik is, a teljesség emlékét 
érzem ezekben a hiányt kifejező torzók

ban. Akárcsak a Pintér Lajos lényegre 
koncentrált verssoraiban, a Sárkereszt IX. 
fejezetében: „most / ahogy a fehér papír 
fölé / dőlök / bányász lebonthatatlan / szén
falak fölé / eltűnődöm szakmám / becsü
letén / szakmám? szerelmem? / mondd 
mi a neved / és mondd mit érsz?” (most). 
S íme a szobrokra oly találó részlet ebből 
az ugyancsak töredezett versből: „…az 
omolhatatlan / a romolhatatlan / szellem 
becsületén / tűnődöm én / tört erőm 
szerint / fölötte őrködöm”. Tört sorok, 
torzókban hagyott szobrok hordozzák 
visszájáról a teljességet. A forma elve in
dokolja legjobban egymásmellettisé
güket.

Alföldy Jenő

Alföldy Jenő (1939) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Kecskeméten él.
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Aminek híjával vagyunk – és aminek nem
Makkai Béla: Híja-haza

Vasszilvágy, 2012, Magyar Nyugat Könyvkiadó

„Nemzetpolitikai olvasókönyv” – így ne
vezte ezt a kötetet a neves délvidéki ma
gyar pszichológusközíró, a bácskai Adán 
élő Hódi Sándor. Hódinak nemcsak hogy 
igaza van: ezzel a felelősségteljes minősítés
sel (az Aracsban megjelent könyvismerte
tőnek ez a címe is) olyan továbbgondolás
ra késztető leckét – sőt egész feladatsort 
– adott, amivel szembenézni jóval több, 
mint szellemi kalandozásra való vállalko
zás, elvégzendő munka, teljesítendő meg
bízatás: elemi erkölcsi kötelesség. Sürgető 
örökség is egyben. Hiszen ez a különleges 
írásgyűjtemény – esszék, tanulmányok, 
cikkek – voltaképpen legújabb kori nemze
ti létünk egyik alapvető formájával: a vég
zetes szétszórattatással néz farkasszemet. 
Méghozzá közvetlen és közvetett értelem
ben egyaránt.

Identitáspróbáló példatárnak is minő
síti kötetét Makkai Béla. A jeles egyetemi 
docensnél, a Károli Gáspár Református 
Egyetem oktatójánál a mai Magyarorszá
gon kevesen ismerik jobban a peremlétbe 
szorított magyar szórványok világát, a szór
ványlét pokolmélyi valóságainak megany
nyi vonatkozó rondabugyorrészletét. Ez 
a könyv szomorú példatár és megindító 
hűségében, következetes eszmeiségében 
olykor felkavaróan szép, mindvégig ko
moly szellemi izgalmat jelentő helyzet
rajz és kommentárkollekció egyszerre. 
Ami pedig a fura, hangzásban (is) „dup
la fenekű” címet illeti, egyet lehet érteni 
a szerzővel: „fanyar hangzású, ám réteges 
tartalmakkal bíró”. Igen, hiszen valóban 
„ott sűrűsödik benne Petőfi Nemzeti da
lának szívbéli hősiessége, egyszersmind 
a dagályos, ám alkotó munkálkodásra rest 
honfiúság kritikája. S megidézi az ország

vesztés, a hontalanná válás tragédiáját, 
a Kádárkor és napjaink emberének nem
zettudattorzulásait.” És e legutóbbi kité
tellel máris a kötet legvégső és talán leg
fájdalmasabb üzenetéhez érkeztünk: „e 
kötőjeles fogalmat tán a földönfutók és 
nehézsorsúak hazavágyása, avagy dacos 
elfordulása is feszíti”.

Kétségbeesett vágyakozás, a remény
telenségben reményt találó küzdelem és 
lélekzsugorodott, dacos vagy közönyös 
elfordulás: e két pólus között próbálja le
tenni a maga nemzetféltő, nemzetépítő 
voksait Makkai, méltató főhajtást érde
melve. Ha a már említett közvetett és köz
vetlen értelemben – vagyis fizikai és lelki 
szétszórattatásunkkal egyaránt szembe
néző írásokként – vizsgáljuk meg e szelle
mi produkciók együttesét: tulajdonkép
pen mindaz elénk kerül, aminek híjával 
vagyunk. No meg persze az is – aminek 
nem… Például a „Nem sírbolt!” (S ha az is?) 
című írásban: „Az igazságtevésbe’ bele
rokkant magyarság agóniája látszik kitel
jesülni… erőst szórványosodik, s tömegé
vel ragad vándorbotot, vagy (túl)él komor 
belső száműzetésben. Az anyaországban 
is! S aki a tetszhalott feltámadásáról szól
na, az magyarkodik, békebontó, a demok
rácia ellensége. Honn és künn…” Pontos, 
helytálló diagnózis, ráadásként útmutató
val: „a lánglelkű költő, William Yeats jó 
száz éve még a magyarok Bachkorszak 
alatti passzív ellenállásának példájával 
lelkesítette az ír függetlenségi mozgalom 
tagjait. Ma, szégyenszemre a ’receptadó’ 
meríthetne példát az időközben révbe ér
kezni látszó keltáktól s a lengyelektől, albá
noktól. A kesergés, az önsorsrontó indulat 
helyett.”
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Igen, így valahogy kéne szemlélni kö
zös dolgainkat. Leltárba véve múltat és 
jelent, a horvátországi és boszniai magya
rokon egykoron segítő, érzékletesen be
mutatott Julián iskoláktól (Száz éve indult 
a szlavóniai akció; Magyarsággondozás a Szá-
ván túl) jelenidejű felvidéki magyar hely
zetjelentésig (Hidak és gátak) vagy éppen 
a magyar nők mai, kétes balkáni hírne
véig… Ahogyan Hódi Sándor írja Makkai 
könyvéről: „Olyan mű ez, amit figyelmébe 
ajánlok mindenkinek, aki szívén viseli 
nemzetünk sorsát és küzdelmeit. A kötet
ben szereplő írások nem holmi ’történelmi 
leckék’, nem a múltba révedő száraz ta
nulmányok, inkább hitvalló esszék, ame
lyekben a szerző fellebbenti a fátylat arról 
a rémisztő és szomorú színjátékról, ami 
a múltban történt, s ami töretlenül zajlik 
napjainkban is körülöttünk.”

Napjainkról, jelenünk néhány gyötrő 
gondjáról pedig érdemes kissé bővebben 
is szólni. E könyv ürügyén kerülhet pél
dául újra – sokadszorra – szemünk elé az 
az egyszerre rémisztő és elkeserítő jelen
ség, amit talán az elcsatolt magyarság 
mind erőteljesebb elbalkanizálódásának 
nevezhetünk. Meglehet, először csak azt 
vehettük észre, hogy mondjuk a megbe
szélt találkáról negyedórátfélórát vagy 
még többet késő határon túli testvér cso
dálkozó értetlenséggel feleli kitörő, felhá
borodott méltatlankodásunkra: „mi bajod 
van?! Itt vagyok, nem…?” Azután jóval 
aggasztóbb, már bizony a kollektívum 
nagyfokú lelki torzulásaira utaló jelek kö
vetkeztek. Az érthetetlen és a határon túli 
ügyekben jártas anyaországiak számára 
is megmagyarázhatatlan, a mindenkori 
örök emberi erkölcsi parancsokkal ellen
tétes megalkuvások, kényszerű és nehe
zen vagy éppen sehogy sem indokolható 
„kompromisszumok”, melyeknek hajlé
konysága mögött egyre durvábban áttört 
a konformizmus, a mutyizó „majd meg
egyezünk valahogy, csak nekem is jusson 
valami, úgysem tudunk a dolgokon jobban 
változtatni” egyre hitványabb, nem tak
tikus, hanem fölösleges hajlongása. Az 

elnyomatás drasztikumának megannyi – 
ugyan „objektíve” kényszerű, ám a le
gyengítettek tartását mind látványosab
ban romboló kisebbnagyobb gerinctörése. 
Nemegyszer mindez az ésszerű taktikai 
meggondolások megtévesztő álruhájába 
öltöztetve. És persze megfejelve „mit tud
hatják azt Pesten” védhetetlen legvégső 
indokával, amire a jószándékú anyaországi 
segítőkészség garantáltan mindig meg
hát rál(t). És ezalatt a „nyomulós erdélyi” 
magyarországi közhelyének csüggesztően 
reális alapokon nyugvó, tapasztalati igaz
sága, tényegyüttese. A „délvidéki maffia” 
Corleone keresztapáját idéző nem egy és 
nem két megnyilvánulása elvtelen mun
kahelyi „összezárásokban”, a befogadó 
anyaország kiválóságai ellen végrahajtott, 
merőben az önzés, az anyagi és karriero
lógiai önérdek diktálta kiszorítósdiban, 
a hálátlanság, az érzéketlenség, a valóban 
balkáni „cseles jellemtelenség” megannyi 
plasztikus jelentkezésében.

Makkai írásai ezeknek a mára sajnos 
nagyon is mindennapivá vált jelenségek
nek históriaiszociálpszichológiai eredőit 
is felmutatják. Azokat a lényegi összetevő
ket, amelyek a „minden elnyomás torzít” 
ősi evidenciájának speciálisan középeu
rópai, „mélymagyar” formáinak mélyére, 
változatos mozaikképeket villantó világa 
felé vezetnek. Miközben végletesen és 
végzetesen romlik, omlik, porlik közöttünk 
valami. A nemzeti lét cementje. A kö
tőanyag. Miként fogalmaz: „míg az idő 
múlásával minden határ légiesül, ama 
láthatatlan fal – mibennünk – egészen meg
kövül…” (Béke-tűrés).

Hasonló meggondolások mondatják ki 
a szerzővel – a magyarok istenének hála – 
azokat a nemzetpoltikai alapigazságokat 
is, melyeket már idézett méltatásában Hódi 
Sándor úgy fogalmaz meg: „a magyar vi
lág… vesztegzár alá került, a történelem 
satujában vergődik”, és így „megszállások, 
területi hódítások után a maradék ország
ban… liberálisszocialista és nemzeti 
szekértáborokban vívja testvérhá ború
ját – a világ ötödik legönzőbb népeként”. 
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Hozzátéve: a kötet írásai nem történelmi 
leckék, hanem „hitvalló esszék”, amelyek 
– igen fontos! – „a kormányzat merész és 
távlatos nemzetépítését” is szolgálhatják. 
És tegyük gyorsan hozzá: talán nem is 
csak közvetve és nem is csupán „adalék
ként”. Már csak ezért is kellene nagyon
nagyon figyelni rá…

Talán szokatlan, hogy egy történész 
kulturálisművelődéstörténeti tárgyú kér
désekben is hallatja a hangját – Makkai 
esetében, kötete szellemiségének birto 
ká ban a fenti tényt is majdhogynem elke
rülhetetlennek, szükségszerűnek kell 
minősítenünk. Hiszen itt egyszerre re
gisztrálható a jelen nagy fontosságú tár
sadalmikulturális történéseire való éber 
figyelem és a mélyebb összefüggések vizs
gálata. Ráadásul amit szerzőnk Harry Pot
ter ürügyén „elkövet”, profi filmkritikuso
kat megszégyenítő éleslátással, okos ság gal 
és elemzőkészséggel: akár szakmai bra
vúrnak is tekinthető. A Ghostenberg-galaxis 
a közelmúlt és a jelen Harry Potterőrüle
tét veszi górcső alá, méghozzá úgy, hogy 
a régi ifjúsági irodalom szellemét állítva 
szembe a szellemes elnevezésű új galaxis
sal, megállapítja: „nem a jó és rossz feszül 
itt egymásnak, hanem fehér mágia mér
kőzik fekete mágiával. Az ördögien ügyes 
gyermekhős az ördöggel… a sorozatot 
olvasva, szemben a lelket melengető Mó
ravilággal, gyakorta jeges hideg járja át 
szívünket… S mi az egyszervolt Guten
berguniverzumtól valószerűtlenül mesz
szire sodródva, horrorral, pornóval, testi
lelki drogokkal fertőzötten, tágra zárt 
szemekkel meredünk a feltáruló Ghosten
bergvilágba. E dermesztő, fénytelen extra
galaxis pedig nem más, mint a mindent 
elnyelő fekete lyuk: az örök kárhozat.”

Külön említendők a kötet utolsó nagy 
egységét jelentő tanulmányok. (Nem 

„múltba révedők” és nem szárazak, bizony.) 
Ezek a terjedelmesebb alkotások mutatják 
fel igazából azt a hallatlanul rokonszen
ves eszmeiszemléleti rendszert, melynek 
jegyében az egész kötet fogant, s amely 
koncentráltan képviseli a mindenkori 
nem zetpolitikai olvasókönyvek lehetsé
ges és követendő normatíváit. Mind tema
tikájában, mind mondandóját tekintve 
különösen eredeti és főként meglehető
sen elgondolkodtató a titói Jugoszláviába 
kényszerült magyar nemzetrész históriá
jának izgalmas adalékát jelentő 1948 mint 
korszakhatár a délvidéki magyarság történe-
tében; a közelmúltban lezajlott horvát–
szerb háború közkeletű megítélését üd
vösen új, tisztább megvilágításba helyező 
Horvát ’Vihar’ után – Gotovina tábornok ese-
te történelmi háttérrel; valamint az olykor 
kifejezetten parádésnak nevezhető, meg
döbbentő görög–magyar párhuzamokat 
felfedező Hellének és pannonok. Utóbbi – 
a Többségben és kisebbségben a Kárpát-me-
dence magyarsága és a kötetzáró Klebelsberg 
Kunó nemzetpolitikája Trianon előtt társasá
gában – alighanem a Híja-haza csúcspont
jait jelenti. Régi és mai színjátékokról 
fátylakat fellebbentő, „hitvalló” erejének 
köszönhetően.

Igen fontos, mondhatni, kivételes szám
bavételi kísérlet, nagy formátumú, okos, 
mély és felelősségteljes leltár Makkai Béla 
gyűjteményes kötete. Valóban akár nem
zetpolitikai kiskáténak vagy ilyen jellegű 
olvasókönyvnek is fölfogható. Éppen 
ezért félek: ami hatékonyságát – vissz
hangját, elfogadottságát – illeti, sorsa is 
hasonló lesz, mint annak idején hasonló 
igénnyel fellépő nagy elődeié, Németh 
Lászlótól Fekete Gyuláig. Bár ne lenne 
igazam. Nagy vigasz viszont, hogy pusz
tába kiáltóknak, hála istennek, sosem vol
tunk – és ma sem vagyunk híjával.

Domonkos László

doMoNkos lászló (1951) író, közíró, esszéista. A RETÖRKI munkatársa.
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A legyező mögül
Magyary Ágnes: Az Ördög operába készül és más történetek

Marosvásárhely, 2013, Lector Kiadó

Mennyivel többet tudtak klasszikusaink, 
Jókai, Mikszáth, Krúdy a nőkről, mint mi 
ma! Milyen kár, hogy ebben a fene nagy 
egyenlősdiségben kihalt, elsorvadt a térdet
fejet hajtó szép alázat, a nemes nőkultusz, 
amellyel Balassi, Petőfi, József Attila kedves 
asszonyaik elé járultak! Tőlük tudjuk, hogy 
egykoron a legyező mögül többet megláttak 
a nők a világ rejtelmeiből, mint az emel
vényeken, pulpitusokon szónokoló férfiak. 
A legyező olyan volt – ha szabad még előrán
gatni a sutból a jó öreg hasonlatot –, mint 
a radar képernyője, behozta a látótérbe a lát
hatatlant, sőt visszajelzést is lehetett azzal 
leadni: tiltást, beleegyezést, kacér kihívást, 
szomorúságot, lemondást, riadalmat, ellá
gyuló boldogságot.

Magyary Ágnes könyvéről szólva jó 
tudni mindezt, mert az ő társaságában, az 
ő kalauzolásával előre nem látható, mere
dek ormokat kell bejárni, illetve mély sza
kadékokba, bugyrokba kell alászállni. 
Bizarr, korláttalanul áradó fantáziája, öt
letarzenálja behozza a görög mitológiát, 
kortársunkká avanzsálja Homéroszt, 
Dantét, Cervantest, vakmerően lépdel 
Proust időt hágó lábnyomaiban, belebújik 
Jorge Luis Borges bőrébe (idéz a nagy ar
gentin Képzelt lények híres kislexikonából), 
felsejlik a címadó írásában Bulgakov, 
apokrif történeteiben Jókai fölé hajol ka
céran, mímeli, imitálja, parodizálja a mo
dern krimit…

Nem a modorosság kelléke a fenti há
rom pont. Magyary Ágnes skálája olyan 
széles (megbír még egy hasonlatot egy 
rövid jegyzet?), mint a véletlen, illetve 
skálafüggetlen háló, amellyel lázasan dol
goznak, küszködnek ma a fizikusok Ame
rikában és más pontjain a világnak.

A hasonlatok nemcsak sántítanak, csap
dát is állítanak elénk. Ha Magyary szem
határa, skálája széles képzeletmezőkre 
nyílik, akkor nem lehet véletlen és független. 
Márpedig Az ördög operába készül kötet 
írásai, szövegtestei, glosszái, aforizmái, 
kommentárjai, konyhareceptjei, szópalo
tái, szómontázsai, lábjegyzetei, függelé
kei, műfajelméleti mazsolái azt hitetik el 
első olvasatra velünk, hogy – sikeres tra
pézjátékosként – sikerült neki az egyete
mes kultúra fölé emelkedni.

Ismétlem: első olvasatra. Mert a kedves 
könyv jó szellemei azután is kísértenek, 
miután túl vagyunk az utolsó oldalon. Kit 
hagyna nyugton, békében, kit ne mozgat
na meg az agytól a zsigerekig a szerelem, 
a féltékenység, a hűség és a hűtlenség, a rög
eszme, a kósza képzelgés, a csoda, a bizony
talanság ópiuma, a hideg ráció és szenti
mentális ellágyulás, a rémes csuszamlások 
a lélekben, időrianások a történelemben, 
a férfinélküliség kínja, a színek, a szagok, 
az ízek zuhataga és azok hatására kelet
kező élvezetörvények? Erről szólnak ezek 
a históriák.

S áldott szerencse, hogy a nagy kellék
tár mellett, annak ellenére Magyary tud 
mesélni. Tud mesélni ízesen, szépen, er
délyi módra (onnan származik), s történe
teibe belemártja, belerángatja az olvasót 
is, mintha közösen fognánk a ceruzáját, 
tollát. Ilyenek ír, hogy: „Micsoda? – kapja 
fel a fejét az olvasó” (31). Vagy: „A kentaur 
alapvetően nem illik ebbe a történetbe,  
de némi operációval sikerült beilleszteni 
a legmegfelelőbb helyre. Most az jönne, 
hogy milyen nehéz is a szerzőnek, blabla
bla, de elhatároztam, hogy nem panasz
kodom” (43).
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Ezekkel a rafinált sopánkodásokkal 
már írás közben szerzőtárssá avatja az ol
vasót, illetve meztelenre vetkőzik előtte, s 
az, ugyebár, mindenkor szép mutatvány 
egy nő részéről.

Magyary tehát mesél, duruzsol, uram 
bocsá’ pletykál, jóízű történeteket szer
keszt, amelyeket nem hétköznapi hő
sökkel népesíti be: Eünike, Héraklész, 
Nesszosz, Odüsszeusz, Pénelopé, Phle
giasz, Don Quijote, Kotzebue, Ördög, An
gyal, J. M. (Jókai Mór), H. L. (Hátszegi 
Lénárd) stb.

Nem előrángatott figurák ők, nem másod
felmelegítés alakjai, azt egy jó filológus 
vagy művészettörténész is meg tudná csi
nálni. Magyary vérbeli író, s még a leg
vakmerőbb időugrásainak, korok, száza
dok anakronisztikus egyberántásának is 
van tétje, esszenciája, lélekmezőkön, tár
sadalmakon átzúgó üzenete.

„Azt kell megtanulnunk – írja a 27. ol
dalon –, hogy az életünk felett nem mi 
rendelkezünk.”

Ez már egy olyan tétel, bölcselet, ahogy 
ő nevezi, amely ablakot, legalábbis rést 
nyit művészvilágának titkaira. Néhány 
oldallal odébb, már egy másik történeté
ben, kifejti az axiómát: „Sokat gondolkod
tam azon – mondja egy öreg férfihőse –, 
hogy Ulysses miért került Dante poklába. 
Higgye el, barátom, nem azért, mert be
csapta a trójaiakat. Hanem azért, mert 
miután hazatért, sem tudott nyugton ma
radni, hanem újból hajóra szállt, és el
ment, hogy választ találjon ugyanazokra 
a transzcendens kérdésekre, amelyekre 
Dante kereste a megoldást túlvilági uta
zása során” (30). Mit tudunk meg ebből 
a magyarázatból? Azt, hogy túl szűk az az 
élettér, amelyben élünk, különösen szűk 
a művész számára, emiatt feszegeti Ma
gyary (is) a korlátokat, kíváncsi, mi törté
nik ott, ahová érzékeinkkel nem tudunk 
eljutni, oda, ahol a hűvös ész is megbukik.

Mivel tudja, hogy eszközei végesek, 
nem mindenhatók, azzal a szikével ope
rál, amivel nagy elődei is boncoltak. Ho

mérosz a végtelen vizeire vezeti lelemé
nyes hősét, Odüsszeuszt, de James Joyce 
– Ulyssesre latinosítva a nevet – időzsugo
rítással él, s egy színtérre s egyetlen napba 
(1904. június 16.) gyömöszöli a nagy gon
dolatfolyam minden eseményét.

Transzcendensfogalom annyi féle van, 
ahányan magyarázzák azt, s megközelíté
se labirintuson keresztül vezet. Magyary 
írásaiban az égbekiáltó anakronizmus 
eredményez látomást. Kecskemét város 
főügyészénél például hirtelen, váratlanul 
megjelenik a bús képű lovag, Don Quijote, 
másik nevén Quijada, csontsovány lovával, 
Rocinantéval, s kidobálja a háziúr köny
veit a tyúkudvarra, hisz ő is lovagregények
től bolondult meg egykoron.

Miután Cervantes képzelt alakja ilyen 
egyszerűen beépülhet egy XXI. századi 
magyar írónő munkájába, akkor a művé
szetben nincs lehetetlen. Akkor az irreali
tás, a káprázat, a látomás, az álom létrejön, 
éppen csak akarni kell. Bátorság kell hoz
zá, vakmerőség, amivel színültig tele van 
Magyary iszákja. Úgy lép át a valós világból 
a transzcendensbe, mintha csak a szom
szédba menne át, kölcsönkérni a mákőr
lőt. Nem lebecsülendő teljesítmény. For
mailag úgy oldja meg, hogy zárójelbe tett 
alcímekkel apró részekre darabolja min
denik írását, s így – látszólag – felrúgja 
a novellaszerkesztés minden szabályát. 
Hatalmas tér és időtávolságra levő szfé
rákból származó gondolatfoszlányokat, 
életrajztöredékeket, kuriózumokat, doku
mentum értékű adatokat, ízes csemegéket 
ollóz bele a szövegtestbe, s boszorkánytit
ka abban nyilvánul meg, hogy az egész 
mégis összeáll. A fragmentálás, a mon
tázstechnika zökkenőmentes, inkább szép 
mintájú intarziára hasonlít egyegy írás. 
Kierkegaard módszerével rokon az eljárá
sa, a dán filozófus is mazsolákra szedte 
szét Hegel filozófiai rendszerét.

A történelem, mindenekelőtt Erdély 
történelme legalább annyira izgatja Ma
gyaryt, mint a világ kultúrhistóriája. Az 
apokrif szövegek szerkesztése közismert, 
Magyary az egyik legsikerültebb roman
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tikus regényhez, a Szegény gazdagokhoz 
szerkeszt „fejezeteket” a cím említése nél
kül, a szerzőnek is csak a monogramját 
közli: J. M. „Nincs nagyobb élvezet – írja 
–, mint egy jól kidolgozott regénybe bele
piszkítani. Ez lélekemelő. Utánozhatatlan 
érzés. Leírhatatlan” (110).

Nos, itt érdemes igazán fölvenni a szer
zőnővel a dialógust, azáltal válunk vérbe
li olvasókká.

A romantika plakettjét fordítja a fonák
jára. Azt találja ki, mi van a híres Jókai
regény hátlapján. Kedves mesélőnk, Jókai 
– mondjuk úgy – nem az igazat írta meg az 
erdélyi főúr kettős életéről, nem rabló és 
pénzhamisító volt H. L. (Hátszegi Lénárd), 
hanem derék, köszvényesedő háziúr, aki
nek középső fia huszárnak áll negyven
nyolcban, s maradékai Amerikában nőnek 
föl. Onnan jön vissza egyikük családi erek
lyéket, emlékeket keresni, de csak annyit 
tud meg, hogy a jóságos Juon Tare népe, 
a mócok az egész családot kiirtották, egyen
ként vágták le minden családtag fejét.

Itt megáll Magyary. Nem vállalja csak 
az irodalmi boszorkányjáték szintjén a va
lóságot. Nem hajlandó történelmi leckét 
felmondani, csak jelzi a szörnyűséget. 
Csak – kimondatlanul is – eszünkbe juttat
ja a borzalmak sorozatát. Azt, hogy 1784ben 
a véres Horea–Closcafelkelés magyar
mészárlás volt, elpusztították Abrud bá
nyát, Verespatakot, negyvennyolcban 
hátba támadták a közös ellenség, a Habs
burguralom ellen vívott magyar szabad
ságharcot, eszünkbe juttatja Szárazajtát, 
eszünkbe juttatja a marosvásárhelyi pog
romot, a Fekete Márciust, Sütő András 
kivert szemét.

Kivételes írói érzék gátolta meg szerző
nőnket abban, hogy mindezt kimondja, ő 
mesteri szöveget, szépirodalmat ír, s eb
ben az igyekezetében fontosabb volt az 
amerikai magyarok ötödikhatodik nem
zedékének a dioptriája, amelyen keresztül 
európai, erdélyi világunkat, történel
münket nézik. Márai Halotti beszéde rém
lik föl.

Még abban is nagyszerű gondolkodó 
Magyary Ágnes, hogy receptet kotyvaszt, 
az irodalom mai értelmezésének paródiáját 
írja meg. A posztmodern irodalomkritiku
sok tolvajnyelvén így hangzik (hangzana) 
egy Jókaikommentár: „J. M.mel az a baj, 
hogy a műveiben a transztextuális diskur
zus relevánsan inkompetens a szövegben 
megszólaló szubjektummal…” (111).

Szörnyű! Iszonyatos! Nem juthat más 
az eszünkbe, csak az, hogy így nem szabad 
írni – az irodalomról. Az juthat eszünkbe, 
hogy a mai irodalomértelmezés nagy ré
sze olyan idegen szavak kevercse, olyan, 
álfilozofikusnak tűnő, nyakatekert mon
datok gazos bozóttengere, amely örökre 
elveszi minden józan, normális ember 
kedvét az olvasástól.

Maradjanak hát itt háttérben még a fe
jezetek címei is. Összesen tizenhárom 
tör té netet tartalmaz ez a kiváló könyv, 
ma gyarázni tovább azokat nem tanácsos. 
Olvasni kell. Olvasni, mégpedig azono
sultan, lelkesen, empátiával. Vagy akár kri
tikával. Egyedül semleges nem maradhat 
se az olvasó, se a jegyzetíró. A közömbös
séget nem tűrik ezek az írások. Szigorú 
a szerző figyelmeztetése: „Dante a közö
nyösöket rögtön a Pokol kapujánál helyez
te el” (29).

Hegedűs Imre János

Hegedűs Imre János (1941) Székelyhidegkúton született irodalomtörténész. 1984ben Auszt
riába emigrált. Munkatársa volt a Bécsi Naplónak, tudósítója a Szabad Európa Rádiónak.



H I T E L    130

Lezsák Sándor

A nyugati magyar emigráció  
szellemi organizátora

Borbándi Gyulától búcsúzva elsősorban ez juthat eszünkbe róla. Alighanem 
fáradhatatlansága, áttekintő képessége és a jó ügyek szolgálatában legendás 
alázata rendelte őt erre a tiszteletre méltó élethivatásra.

Emberré és magyarrá nevelő élményvilága, iskolája Trianon volt.
Szüleit a Szepes megyei Gölnicbányáról telepítették ki a csehszlovák ható

ságok. Bácskába kerültek, de innen meg a szerb hatóságok utasították őket to
vább. Így kerültek Budapestre. A Kölcsey Gimnáziumban a kiváló minősítésű 
érettségi vizsgáján a vizsgabizottság elnöke Sík Sándor piarista tanár, iroda
lomtörténész és országos hírű költő volt. Középiskolás éveire visszagondolva 
fontosnak tartja megemlíteni: „A harmadik osztálytól kezdve gyakran minist
ráltam. A miseszövegeket könyv nélkül tudtam.” Közéleti kötődéseit megerő
sítette, hogy a „Regnum Marianum” cserkészcsapatához tartozott, és tájékozot
tá vált az egyházi rendezvények mellett a világi és politikai eseményekben is. 
Mint öregcserkész vett részt az 1938. évi világeseményen, a Magyarországon 
rendezett 34. Eucharisztikus Kongresszus szervezésében, a rendezvények biz
tosításában és a zarándokok ellátásában.

Politikai iskolája a Nemzeti Parasztpárt, egyik tanítómestere Kovács Imre 
volt. Megpróbáltatása pedig a kényszerű emigráció 1949ben. Hűségének pró
bája az emigrációban töltött első évek: alkalmazkodni az új környezethez, meg
teremteni az élet, a hasznos munka feltételeit, és közben a száműzetés tudatában, 
lélekben mindig otthon maradni. Az itthoni politikai iskola hasznosult az ot
tani magatartásában és tevékenységében. A megpróbáltatást kiállta. A hűség
próbán jelesre vizsgázott. Életműve és ő maga is ez által lehetett egyik legszebb 
példája a magyar ember helytállásának, magyarként való példaadó megmara
dásának a nemzeti emigrációban.

Élete 1951től rendeződött, amikortól – Gyulai Ernő néven – a Szabad Euró
pa Rádió munkatársa lett, ahol 34 évig dolgozott. Az, hogy milyen pontosan 
jelölte ki a maga életére szóló feladatát, leginkább az bizonyítja, hogy a gazdag 

lezsák sáNdor (1949) író, költő, tanár. Az országgyűlés alelnöke.
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életmű lényegében minden részlete két nagy téma köré szerveződik. A népi 
írók, a magyar népi mozgalom az egyik. A másik a magyar emigráció 1945 
utáni története. Ez a tudatosság és pontosság jellemzi őt írásaiban, tanulmányai
ban is, valamint a gondosság, az önfegyelem a fogalmazásban és a szerkesztés
ben. Ez jellemzi önmaga életprogramjának és helyének pontos kijelölésében 
eszméinek és alkatának megfelelően.

Az emigráció körülményei között könnyen szétforgácsolódhat az élet még 
a vitathatatlan tehetség ellenére is. Borbándi Gyulával ez nem történt, nem tör
ténhetett meg. Éppen ellenkezőleg. Két nagy monografikus műve, A magyar népi 
mozgalom és A magyar emigráció életrajza, 1945–1985 csakúgy, mint a Nyugati ma-
gyar irodalmi lexikon és bibliográfia, amely annak idején a Hitel című folyóirat ki
adásában látott napvilágot, reprezentáns bizonyítékai az összetartott, fegyel
mezett és célratörő személyiség következetes feladatvállalásának.

A szellemi organizátor szerep az előbbiekből is kitetszik, de teljességgel ak
kor mutatkozik meg, amikor 1958tól az Új Látóhatár, a legszínvonalasabb nyu
gati magyar havilapot szerkeszti. Bátran mondhatjuk, hogy a kortárs magyar 
emigráció, a nyugati magyar irodalmi élet gyakorlatilag minden szereplőjével 
kapcsolatban áll, a negyvenöt után emigrált idősebb és az ötvenhatosok fiata
labb nemzedékével egyaránt. A Müncheni Magyar Intézetben elhelyezett ha
talmas gyűjteménye s abban elsősorban több ezerre tehető levelezése tanúsít
hatja azt a gazdag és széles körű kapcsolatrendszert, amelyet ő épített nemcsak 
nyugati emigráns írókkal, de a hazai és a Kárpátmedence más tájain élő ma
gyarokkal is. Annak köszönhető ez, hogy kivívta minden gondolkodó, minden 
valamire való magyar író megbecsülését, munkássága és törekvései iránti tisz
teletét, csaknem függetlenül irodalmi irányzatoktól és politikai hovatartozástól.

Borbándi Gyula kötelességtudó és a kötelességeit teljesítő ember volt, akinek 
kötelességtudata belülről, személyiségéből indult, onnan érlelődött alkotó életté, 
és ő maga határozta meg tudatosan a kötelessége teljesítésének tárgyát és irá
nyát. Eközben hűséges maradt mindvégig kora ifjúságának eszméihez és eszmé
nyeihez, az írókhoz, akiket nagyra tartott, és az irodalomhoz, melyről úgy gon
dolkodott, hogy az a magyar megmaradásnak örökös szolgálója, amint az volt 
maga is élete végéig, töretlenül.

Egész életében példaképe, vezércsillaga Németh László volt. Borbándi Gyula 
szívesen idézte Németh László máig időszerű intelmét, miszerint: „Mennél mé
lyebben vagyok magyar, annál igazabban vagyok ember. A legfranciább fran
ciák, a legnémetebb németek, a legoroszabb oroszok voltak azok, akik az egész 
emberiségnek is mondtak valamit.” Borbándi Gyula ehhez a gondolathoz fűz
te hozzá 1991ben: „Ma is időszerű ez a megállapítás, hiszen ma is vannak, akik 
azt vélik, hogy mennél jobban takargatják és homályosítják el a magyarságukat, 
annál valódibb és igazibb európaiakká válnak. Az ilyenek sem igazán magyarok, 
sem igazán európaiak. Maradandót az emberiségnek is csak a hiteles magyar 
szellemek nyújtottak, az Adyk, Bartókok, Kodályok, Bibók, Illyések, Némethek, 
Máraiak, a magyarságukat a halálukig az idegenben is megőrző nagy tudósok 
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és nem azok a túlbuzgó neofiták, akik azzal akartak külföldi érdemeket és 
előnyöket szerezni, hogy …hazájukat, nemzetüket elmaradottnak, kulturálat
lannak, előítéletektől mérgezettnek, békebontónak tüntetik fel…”

A búcsú órájában sem tudok elszakadni az életsorsomat is formáló személyes 
élményektől.

1978 decemberében Molnár József nyomdájában éjszakáztam München
ben. Szívdobogása volt a tiltott könyveknek, folyóiratoknak. Itt készült a le
gendás csempészárú, az Új Látóhatár című folyóirat. Amikor magamra hagy
tak, kaptam az egyikhez, a másikhoz, nem tudtam betelni velük. Az idő 
szorításában próbáltam fölfedezni, megismerni a tőlünk akkor szigorúan 
elzárt világot. Reggel Borbándi Gyula és Molnár József könyvek és folyóiratok 
között talált.

– Nem sokat aludtál – nézett Borbándi a sezlonra.
– Itt nem is lehet – mondtam.
Aztán 1984ben feleségemmel, Gabikával a Szabad Európa Rádió épületének 

szomszédságában, az Angol Parkban, kis kávézóban ültünk Borbándi Gyulával. 
Politikai bibliát kaptam tőle, a Püski kiadónál megjelent A magyar népi mozgalom 
című tanulmánykötetét.

Három esztendő múlva, 1987 nyarán lakiteleki házunk kertkapuján csenget
tek. A váratlan vendég Borbándi Gyula volt. Szaladtam hátra, a veteményesbe 
Gabikához.

– Itt van a Szabad Európa, a kapuban áll. Zárd be a kuvaszt, nehogy megkapja.
– Ki van itt, mi történt? – néz rám, arcomat kutatva Gabika.
– A Szabad Európa. Borbándi Gyula. – Azt csak magamban dünnyögtem, 

hogy mennyire szabad az Európa, azt nem tudom. De hogy Borbándi Gyula 
átjöhetett a határon, az már jelent valamit.

Igen, akkor már bennünk dolgozott a politikai cselekvést, változást sürgető 
és szervező igény, de a történelmi leckék miatt az is érlelődött, hogy csak a ma
gunk erejében bízhatunk, s hogy az a rádióállomás ott, Münchenben mennyire 
szabad, az már nem is volt kérdés számunkra. Borbándi Gyula 1987es látlelete 
az európai és a magyar valóságról számomra józanító volt. Derű és nyugalom 
ragyogott az arcán, látogatása biztonságot adott.

Két hónap múlva, szeptember végén kertünkben volt az első lakiteleki talál
kozó, tanácskozás a magyarság esélyeiről, ahol lélekben, gondolataival Borbándi 
Gyula is köztünk ült az esőverte sátorban.

Most búcsúzom Tőled, kedves Borbándi Gyula!
Kilengésektől mentes, gazdag életutad arra is példázat, hogy tanulmánya

ink, napi munkánk mellett is mennyire fontos az emberi közösség szolgálata 
akár ministránsként, akár honvédő katonaként, akár közíróként, szerkesztőként 
vagy tudós előadóként. Talán ez a közjót szolgáló, életművével elégedett, hosz
szú emberi élet titka.

Búcsúzom Tőled, kedves Gyula, búcsúzom a magyar Országgyűlés nevében, 
amelyik kétharmados felhatalmazással új Alkotmányt, Alaptörvényt adott 
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nemzetünknek. Ennek a rendszerváltó folyamatnak Te is részese voltál, és élet
műveddel útjelző maradsz a közeli és távolabbi jövőben is. Köszönjük Neked.

Búcsúzom Lakitelek nevében. A Bethlen Gábor Alapítványtól kezdve a Nép
főiskolán át a Mindszenty Társaságig hatalmas szellemi áramkör ez, amelyben 
életműved áramforrás marad. Nekünk pedig lehetőségünk és szent kötelessé
günk, hogy utódaink részére ez a nemzeti áramkör, kapcsolatrendszer, magyar 
közösség élő maradjon, és soha ne legyen zárlatos.

Isten Veled, kedves Gyula!
Isten velünk, Barátaim!

(Lezsák Sándor beszéde elhangzott Borbándi Gyula búcsúztatásán, Budapesten, 2014. augusztus 
22én, a Szent Gellért templom urnatemetőjében.)
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Márkus Béla

Dobos László
(1930–2014)

„…Az író élete önmagában nem érdekes. Életrajza, mint sok más emberé” – 
mondta Tóth Lászlónak, ám talán mégis a vele készült beszélgetésben („Minél 
kisebb egy irodalom, annál inkább a minőség útját kell járnia”) árulta el a leg
többet szűkebb családi hátteréről. Kevesebbet azonban, mint tágabb felnevelő 
környezetéről a Bodrogköz, szülőföldem elmélkedéseiben. „…gyermekkorom ele
jén anyám áll, előtte nagyapám s annak ősei: úgy mondták, telkes jobbágyok 
voltak” – szól amott, mint akinek az ősök felkutatása, a teljesebb családi emlé
kezet feltárása távol esik a becsvágyától. Emitt viszont, szülőföldje történelmé
ben barangolva Anonymusig és az avar leletekig, a környező települések nevük 
alapján feltételezhető eredetéig vagy a folyók szabályozásáig visszamenően több 
minden érdekli. 1930. október 28án kezdődött élete regényéhez – sárospataki 
diákelődje, Móricz Zsigmond példáját követve – nem gyűjt tényeket, nem keres 
forrásokat. Még édesanyját és édesapját sem szerepelteti, nevük vagy legalább 
töredékes életrajzuk csakúgy hiányzik, mint később a feleségéé vagy a gyerme
keié. Hogy szülei kisparaszti gazdálkodást folytattak, közvetett módon tudható. 
Mintha csak a másokéval közös múltját idézné meg legújabb számvetésében is 
(Emberek, emberek…): „Gyermek és ifjúkorunkat behatárolta mindaz, ami a pa raszt
világot éltette. A föld, a kaszáló, a szőlő, az aratás, a napkelte, az este, a holdvi
lág, minden karnyújtásnyira közel: kutya, bárány, tehén, kisborjú. Az éhes 
disznó visongása és a galambok a háztetőn.” A szocializációját illetően a szü
lővárosában, Királyhelmecen kezdett tanulmányairól hasonló, azaz nem tény
állító módon ír: „És a könyvek, a polgári iskola kötelező irodalma, a kispolgár 
asztalokról lekerült könyvmorzsalék, ’cowboyirodalom’, banditák, seriffek, 
a mindig aranyszőke farmerlányok.” Majd „az ’egyedül üdvözítő’ református 
hit tanait, a kátét, a zsoltárokat, a reggel és este mondandó imákat” tanulni – 
még otthon, az egyházi iskolában.

Ahonnan Sárospatakra, a később „második szülőföldem”nek nevezett vá
rosba került. 1945 és 49 között itt lett a tanítóképző főiskola diákja, a végzéshez, 

Márkus Béla (1945) a Debreceni Egyetem nyugalmazott docense.
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az érettségihez közelítve mind inkább átélve az idők tudathasadásos kettőssé
gét: az iskolában a miatyánkat mondva, a gyűléseken, vitafórumokon viszont 
az Internacionálét énekelve. Tetézi mindezt a törvénykívüliség helyzete: szöknie 
kell haza, Csehszlovákiába a családjához is, de vissza a kollégiumba, Magyar
országra is. Hozzá még, mert élni is kell valamiből, csempészáruval kereskedik, 
oda s vissza. 1949ben aztán vége az exlex állapotnak: a két ország megegyezé
se alapján „hazazsuppolják” őt is. A legrosszabbkor: már felvették a budapesti 
tudományegyetemre, ahová – persze – már nem járhat. A történetírásban sokáig 
a „fordulat évé”nek nevezett esztendő így nem várt fordulatot hoz az ő életében 
is: egy esztendeig sofőrködik, aztán 1950től 52ig az otthoni polgári iskolában 
képesítés nélküli tanító. A diploma megszerzése érdekében 51ben beiratkozik 
a pozsonyi Komensky Egyetem pedagógiai karának magyar–történelem–pol
gári nevelés szakára. A háború utáni magyar pedagógusképzés első évfolyama 
az övé. Levelezőként kezdi, majd úgy fejezi be, hogy 55 és 60 között egy ideig 
nemcsak diák, hanem tanársegéd is egyben. Túl ezen az időszak számára egy
szerre a tanulástanítás és a munka világa.

A munka: Irodalomelméletet, tankönyvet írni pedagógiai főiskolások és az 
általános iskolák 911. osztályai számára. És munka: annak a diákmozgalmi 
tevékenységnek a folytatása, amit már Sárospatakon elkezdett, a „fényes szel
lők” népi kollégiumai hatására. „Fergeteges történelem” – jóval később egyik 
cikke ezzel a címmel eleveníti fel a forrongó, lázas éveket. A Csemadok, továb
bá az ifjúsági és úttörőszervezetek alapításában való részvételét. Tánc és ének
karok, színjátszó csoportok szervezését – és szereplését bennük. A Csehszlovák 
Ifjúsági Szövetség tagjaként „működik”; különböző tisztségek betöltője, 56tól 
hat éven át már a szlovák központi bizottság elnökségi tagja. A nemzetiségi 
intézmények „alaprakásának idején” részt kap a magyar nyelvű pártlap, az Új 
Szó, a pedagógiai kar magyar tagozata, a pedagógiai gimnázium, a magyar 
„szerkesztőségsejtek” létrehozásában.

Hogy aztán e mozgalmi, főleg pedig a tanári pályát mikor s miért cseréli fel 
az újságíróira – az életrajz homályos foltja. Mindenesetre írósága kezdetét Pa
takhoz köti, az iskolai laphoz, ahol traumatikus élményét beszéli ki: 1947 telén 
szülővárosa mellett, Fejszésen segédkeznie kellett a premontrei prépostság cse
lédjeinek Csehországba történő deportálásában, teherautóra pakolni a holmi
jukat s őket. Pozsonyban – amelyet sosem nevezett harmadik szülőföldjének – 
talán az vonzotta a tollhoz, hogy hamar megismerkedhetett ottani magyar 
forgatóival. Említett cikkében Dénes György, Gyurcsó István, Bábi Tibor, 
Ozsvald Árpád, Mács József, Szőke József, Tóth Elemér, Csanda Sándor, Török 
Elemét, Turczel Lajos nevét sorolja a később induló Tőzsér Árpádéval és Cse
lényi Lászlóéval együtt. Saját újságíróiirodalmi próbálkozásai – ítélkezik későb
bi vallomásában – teli voltak „göcsörtös, indulatos, túlöltöztetett vagy szegényes 
ruhájú mondatok”kal. Azok a beadványok, kérelmek már kevésbé, amelyekben 
közösen kérték, legyen a szlovákiai magyar íróknak „irodalmi és szervezeti 
illetőségük”. S lett. Előbb a Csehszlovák Írók Szlovákiai Szövetsége székházába 
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fészkelhették be magukat, utóbb, 1954ben megalakíthatták mellettük a Magyar 
Íróközösséget. Ennek az első titkára ő lett – nyilván nem írói teljesítménye, 
hanem tanári és mozgalmi munkája alapján. Lassan lehetett tervezni s tárgyal
ni a legfontosabbról: egy irodalmi folyóirat indításáról. Vajúdó íróvilág – kap
hatna címet a még az úttörőmozgalomból ismert Duba Gyula szociográfiája 
nyomán ennek az időnek a krónikája. Merthogy „az Irodalmi Szemle szülése több 
mint négy évig tartott”. Az 1958ban végre világra jött, eleinte negyedévenként 
megjelenő lapnak az írószövetség magyar tagozata, szekciója megbízásából is 
Dobos László lett az alapító főszerkesztője. Tíz éven keresztül, 68ig, amikor 
három évig a Csemadok KB elnöke lett, ő állt a folyóirat élén, közben – 67 leg
elejétől – a Tatran Szlovák Szépirodalmi és Művészeti Könyvkiadó magyar üze
mének vezetője volt, majd amikor ennek utódjaként, 69. január elsején megala
kult a Madách Könyv és Lapkiadó, itt lett igazgató október 22ig, aztán úgy 
háromnegyed év múlva ismét, 1970. augusztus 1től pontosan két évig.

Írói, újságírói pályájának kezdetéről kevés tudható – nyomai a korabeli saj
tóban lelhetőek fel. Mindenesetre első kötete, a Messze voltak a csillagok megjele
nése (1963) előtt Fábry Zoltán sem szépíróként tartotta számon. „Témafelvető 
bátorságának” dicsérete azonban úgy is felfogható a részéről, mint köszönet. 
Példája követéséért: öt éve ő írhatta a folyóirat beköszöntő esszéjét, amely miatt 
– Dobos évtizedek múlva árulta el a Kövesdi Jánossal folytatott beszélgetésben 
– a főszerkesztőt, alig száradt meg a tinta a kinevezésén, mindjárt feljelentették. 
Az „Ideje már bizony” című köszöntésben, legalábbis a kommunista párt pers
pektívájából, csakugyan nem volt köszönet, hiszen „nagy elkésettségről”, negy
ven év mulasztásának pótlásáról szólt. Főleg pedig a csehszlovákiai magyar
ság „mostoha sors”áról: „Mostohagyerekek voltunk és maradtunk – határon 
innen és határon túl egyformán –, mostohagyerekek, kik sohse éreztek elis
merést, nyugtát, igazolást, meleget” – írta, megtoldva azzal: „Valahogy mindig 
a felváltatlan poszton állók szerepe jutott ki nekünk. Félvállról kezelt adalék, 
elfelejtett függelék voltunk és lettünk, ha úgy tetszik: tehertétel.” E vélemény 
után nemigen lehetett más a feljelentés következménye, mint a megrovás. És 
figyelmeztetés: ha hasonló eset előfordul, a lap első emberét megfosztják tiszt
ségétől.

Egyik sem történt meg. 1968ban önként távozott, miután – öt éven keresztül 
– a Szlovákiai Írószövetség választmányi tagja is volt, és mielőtt – 1968 és 71 
között – a Nemzetgyűlés, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője lett. 
1969–1970ben egy ideig a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányának tárca 
nélküli, nemzetiségi ügyekkel foglalkozó minisztere – a prágai tavasz bukása 
után előbb még elismerik az emberarcú szocializmus megteremtésének kísér
letében való cselekvő részvételét, majd 1970ben azzal egyidejűleg, hogy levált
ják a miniszteri tisztségéből, a pártból is kizárják, sőt mint rendszerellenes elemet 
megfosztják minden tisztségétől, beleértve – 1972 júliusától – a Madách Kiadó 
igazgató posztját. Végül megvonva tőle a publikálási jogot is. Igaz, ekkor még 
csak a magyar nemzeti kisebbség „kollektív drámája”ként értékelt második 
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regényén – Földönfutók, 1967 – volt túl, ám talán már készen volt az Egy szál ing-
ben is, a szabálytalan trilógia harmadik része, s kiadásra várt. Hat évig várhatott. 
Amikor egy fejezete, mintha az előző regény részlete volna, szerkesztői csellel 
az Alföld tematikus számában (1975/10.) megjelent, Csanda Sándor s féltucatnyi 
írókollégája tiltakozott a szilencium megszegése, a csehszlovákiai magyar iro
dalom belügyeibe való beavatkozás ellen.

Miközben az Egy szál ingben hangos sikert arat – szakmait, de politikait is: 
jeles kritikusok elemzik, a Népszabadság kétszer ír róla méltatóan –, aközben van 
is közlési tilalom, s nincs is. Későbbi interjúiban említi, hogy az ottani magyar 
lapok, az Új Szó s az „elvhű bástya”, a Hét csaknem két évtizeden át távol tar
tották maguktól, csak így a rádió. Ami a megélhetést illeti: húsz éven át a kiadó
ban maradhatott, „kínos, megmosolyogtató műszaki beosztásban”, a műszaki
gyártási osztály vezetőjeként. Nem lehetetlenült el szerzőként sem: 1979ben 
megjelenik a Hólepedő, amelyben egy leányalakot választ főszereplőül, hogy 
kibeszélhesse kitaszítottságát. Az „olyan élve elhantolásféle” állapotát. Esszéit, 
tanulmányait is kiadják (Gondok könyve, 1983), rá egy évre regénnyel (Sodrásban, 
1984), aztán három esztendő múlva válogatott elbeszéléseivel jelentkezik (Enge-
delmével, 1987). Így éri, ahogy a szlovák történészek fogalmaznak, „a bársonyos 
forradalom adventje”, a glasznoszty és a peresztrojka. Nincs nyoma, hogy a re
for merekhez vagy a rendszerellenes erőkhöz, civil csoportokhoz, ökológusok
hoz, természetvédőkhöz, netán titkos egyházi mozgalmakhoz bármi módon 
kapcsolódott volna.

1989 novemberével mégis új időszámítás kezdődik számára, és tart vagy 
háromnégy évig. Interjúi, cikkei alapján szinte napról napra nyomon követhe
tő életének ez az új szakasza. Tudható, mikor szavaznak ismét bizalmat neki 
a Madách Kiadó dolgozói, s lesz az igazgatójuk, mint majd a MadáchPosonium 
kft. vezetője is. Még ugyanebben az évben rehabilitálja az első demokratikus 
szlovák kormány. A Csemadok tiszteletbeli elnöknek választja. Budapesten 
a Magyarok Világszövetsége társelnöke lesz, majd három esztendővel később, 
1992től alelnöke. 1990től az Együttélés Politikai Mozgalom ügyvivői testüle
tének tagja. Ugyanekkor jut négyéves képviselői mandátumhoz a szlovák par
lamentben. Ahogy majd esszéinek, interjúinak válogatása (2000) a címében 
kiemeli: a Teremtő küzdelem ideje ez neki. Nemzet és kultúrpolitikusként sokszor 
megnyilatkozik. Szépíróként egyszer sem. Csak amikor – 1994ben – Kossuth
díjat kap, betetőzéseként mintegy korábbi kitüntetéseinek (Madáchdíj, 1964; 
Csehszlovák Írószövetség Nemzetiségi Díja, 1968; Magyar Művészetértdíj, 
1988; Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje, 1990; Beth
len Gábordíj, 1990).

Utolsó regénye, a méltánytalanul kevés értékelő szót kapott A kis viking 
(1991), kitüntetése, a Magyar Koalíció Pártja által Esterházy János emlékére ala
pított Pro Probitate – A helytállásértdíj (2010).

*
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Első írásai a 2005ös kiadású, esszéket, cikket, interjúkat tartalmazó Évgyűrűk 
hatalma, I–II. borítója szerint „máig emlékezetesek”. Ha a pályakezdő két kötete, 
az Irodalomelmélet különböző, 1955ös, illetve 1959es kiadásai is közéjük sorol
hatók, akkor az ajánló szemében – feltehetően – az teszi emlékezetesekké őket, 
hogy alapkategóriájukat, az egykor minden esztétikaipoétikai minősítés mér
céjéül használt szocialista realizmust a főiskolán oktató Dobos László – a tanít
vány Tőzsér Árpád emlékezete őrizte meg – bátorkodott „gluposzty”nak, azaz 
butaságnak, ostobaságnak tartani. Szinte biztos azonban, hogy a tankönyv 
fejezetei más szellemben íródtak. Hogy milyenben, az ismét csak sejthető, még
pedig annak alapján, hogy a pályakezdés legelső darabjait, hírlapírói tényke
dése bizonyítékait, szépírói szárnypróbálgatása mutatványait sem tárta újra 
a közönség elé. Lehetnek emlékezetesek, válogatott kötetei összeállításakor 
mégis megfeledkezik róluk.

Az Irodalmi Szemle indulását (1958) megelőző különböző műfajú munkáit, 
cikkeit, tárcáit, esszéit, színházi előadásokról, könyvekről szóló bírálatait a ko
rabeli napi és hetilapok hasábjai őrzik. Akárcsak az elbeszéléseit. Regényírói 
bemutatkozása „előjátékaként” a szakirodalom egynéhány irodalmi riportját 
jelöli meg (Komáromi pillanatfelvétel, 1956; Bort, búzát, békességet! Bodrogközi krónika, 
1957), valamint egypár, köztük a folyóirat indítása után közzé tett novelláját (Én, 
Fekete János, 1958; Valakihez tartozni kell; Áldozat, 1961). Nem tudni, a novellaszerű 
riportokra vagy riportszerű novellákra is célzotte Fábry Zoltán, amikor a Mesz-
sze voltak a csillagokat (1963) köszöntve „többrendbeli” meglepetésének adott 
hangot. Csodálkozott, hogy az irodalomtörténészként, esztétaként ismert szer
ző semmi jelét sem mutatta az írói „indulás bizonytalanságának”.

Bizonyíthatatlan bizonyosság: Dobos László alkotói pályájának alakulását 
alapvetően befolyásolta és meghatározta, hogy lényegében Fábry, a csehszlová
kiai magyar közélet és irodalom ekkor tájt megfellebbezhetetlen szellemi tekin
télye avatta íróvá. Több részes tanulmánya, az Új szlovákiai magyar regények az 
Irodalmi Szemle 1964es évfolyamában a magyar nemzetiségi regény megszüle
tését ünnepelte, a Dobosé mellett két másik alkotást emelve ki (Petrőci Bálint: 
Határváros, Rácz Olivér: Megtudtam, hogy élsz). Összegző szavait többen vissz
hangozták jóval később is: „Dobos regénye figyelmeztető, látható kiállás: hall
ható, kiáltó, elkeseredett hangú kiáltás. Monodrámája: őr a strázsán!” Mi tagadás, 
a méltató mármár mulatságos túlzásokra ragadtatta magát ezzel a jellemzéssel. 
Hiszen a regény főfigurája, Ács egész másképp összegzi sorsa kivonatát: „Igaz
ságtalanság, szörnyű igazságtalanság történt velem: Horthyék behívtak kato
nának, végiggyalogoltam fél Oroszországot. A Kárpátok alól hazaszöktem, el
bújtam. Megvártam, míg a front átvonul, azt hittem, ezzel véget ért számomra 
a háború. Nem így történt […] Valami rosszakaróm beárult, bemocskolt. Rám 
sütötték, hogy politikai ellenség vagyok. Ilyen szörnyű pecséttel átadtak a szov
jet parancsnokságnak […] Szaladgáltam, kerestem az igazságot, de mire meg
hallgattak, Szmolenszk alatt zötyögött velem a vonat.” Nyilvánvaló: a kritikus 
lelkesültsége az őrszem, a felvigyázó szerepére egy bujkáló katonaszökevényt 
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szemelt ki. Olyan férfiút, aki a gyűjtőtáborba kerülve jelentkezik a csehszlovák 
hadseregbe. „Ha kell, harcolunk” – értelemszerűen a magyarok ellen is. Ekkor 
mintha nem követné az apai tanácsot: „Ne iparkodj az első sorban járni… ma
radj hátrább […] fedezd magad a többiekkel, magadra gondolj!” Viselkedésében 
a paraszti óvatosság az elevenen ható tényező, s nem a magyarsághoz tartozás. 
Bánja is, az első bécsi döntést követő időkre, Felvidék visszacsatolására célozva, 
hogy „micsoda árat” fizetett mindazért, mert „magyar volt minden: az isten, 
a szabadság, az igazság”. Később is „kavarodás”t emleget, a nemzeti hovatar
tozás, az önazonosság dolgáról pedig ezt mondja: „A változások úgy követték 
egymást, akár a lavinaomlások: egyszer esküdj Benešre, azután meg légy jó 
magyar hazafi… Lassan már azt sem tudtuk, miféle náció vagyunk tulajdon
képpen.”

Mindezek miatt merészkedhetett – Fábryval gyökeres ellentétben – Koncsol 
László annak kifejtésére, hogy a Messze voltak a csillagok „a politikai szemlélet 
jegyében” született, vagyis „nem a politikát szemléli az élet irányából, hanem 
fordítva, az életet ítéli meg a politikai szemlélet logikája szerint”. Sajnálja, hogy 
a saját identitásáért és a nemzetiségi lét alaptémáiért – köztük, természetesen, 
a kollektív bűnösség vádjának visszavonásáért, a magyarság 1945tel kezdődő 
jogfosztottságának felszámolásáért – harcoló írók közül Dobosnak sem sikerült 
„a korszellem fölé” emelkednie.

Az újabb regény, a Földönfutók (1967) elemzésében szinte szó szerint megis
métli ezt, ám csak a Magyarországhoz kötődő cselekményszálakra vonatkoz
tatva: Koncsol szerint, aki a hontalanság éveiben maga is „földönfutó” sáros
pataki diák volt, az, ahogy az elbeszélő lefesti az egykori viszonyokat, „adó 
a korszak szellemének”, „irányzatos és taktikus”. Hogy a kollégiumban vagy 
másutt éreztették volna vele: kegyelemkenyéren él, vagy hogy bárki, pláne egy 
pap a szemébe mondta: „se hazája, se istene”. Ettől függetlenül nem vitázik 
azokkal a méltatókkal, akiknek egybecsengő véleménye: a csehszlovákiai ma
gyarság „kollektív drámája” mutatkozik meg a két főhős, a szlovák pilóta és 
a magyar „íróféle” találkozása nyomán, amely közös múltjuk felidézésére kész
teti őket. Nincs vita közöttük, beszélni is alig beszélnek egymással: csak a re
pülős szólama „hangzó”, az elbeszélő „néma”. Vagyis igazából kiki magában, 
belső monológban vet számot a történtekkel. Az íróféle falubeli népe, családja 
meghurcoltatásával, a kitelepítéssel, lakosságcserével, aztán kamaszkora kény
szerű kalandjaival, az országhatáron átszökés veszélyeivel. Húsz év elteltével 
sem feledheti, ahogy „hatalom új urai törvényt ülnek”, és „nyelvük szerint kü
lönválasztják az embereket”: „aki anyanyelvén szól, az bűnös, azt ütni és gyű
lölni kell”.

Az új urak, legyenek akár a győztes demokraták vagy a 47 novemberében 
a hatalomátvétel főpróbáját tartó kommunisták, mint valami farsangoló alaku
latok tagjai tűnnek fel. A repülős későbbi időket idéz. Számára az ötvenes évek 
a földönfutás ideje: kénytelen otthagyni a szemináriumot, mert nem lelkesedik 
kellő hőfokon a „forradalmi eszmék” iránt. Kétségei, hogy „a munkásosztály 



H I T E L    140

csodákat művel”, hazatérve csak szaporodnak, hisz az agitátorok kegyetlenked
ve, félelmet keltve léptették be a parasztokat a kolhozba. A nyugtot nem nyújtó 
otthon után következik csak az otthontalanság: a rendőrség besúgónak bérelné 
fel, minek utána – öntudatára s a társadalom szükségleteire hivatkozva – 
Jáchymovba, „a holtak városának” urániumbányájába irányítják.

A pilótának s az írófélének is kijut tehát a hazátlanság élményéből. Munkás 
és paraszt kálváriájuk bár közös, mégis másképp tekintenek vissza rá. Más 
a nézőpontjuk, különkülön is, az íróféléé pedig önmagában is. Elbeszélő énje 
örök vitában áll az elbeszélttel, főleg pedig ez utóbbinak a környezetével – nem
csak a Földönfutók, hanem A kis viking kivételével a többi Dobosregénynek is 
lényeges szemléleti és szerkezeti jegye ez. Önnön cselekedeteihez, pontosabban 
nem cselekvéséhez fűzött megjegyzései folyton a lázadás szándékához jutnak 
el. „Lázadnék, de úgy érzem, hamarább kellett volna” – kezd mentegetőzni. S 
bűnbakot keresni. Az apját vonná kérdőre, miért engedte, hogy a frontra vigyék; 
a nagyapát, kellett neki Galíciát emlegetnie. A felelősség áthárítása, jól érzékel
hetően, nem a népközösségi, nemzeti azonosság kialakítása érdekében történik, 
hanem követhető magatartásminták, vállalható viselkedési normák keresése 
közben. Így jut el az elbeszélőhős oda, ahová a szerző más regényfigurái is 
elérkeznek: az alázatnak mint olyan magatartásnak a bírálatához, amelyben az 
egyén függőségének, sőt jelentéktelenségének a tudata fejeződik ki. „Három 
emberöltő múlt el előttem, s egyetlen ősöm se lázadt” – marasztalja el azt a tag
sági csoportot, ahová tartozik: a parasztságot. A róluk kialakított kép – „Enge
delmeskedtek, mindig csak engedelmeskedtek. A sorsuk hasonló, egyforma. 
Ezerszer földig alázták őket, de nem lázadtak” – elfedi a saját tükrözött énjéről 
kialakíthatóét, a lázadásra szintén gyáváét. De el a hatalom természetét és fele
lősségét is. E projekció oda vezet, hogy az engedelmességet, a szolgai meghu
nyászkodást, az emberi méltóságról való lemondást, vagy – sűrűn használt, durva 
kifejezéssel – a „féreglét” elfogadását mintegy a paraszti társadalom karakter
jegyeként tünteti föl.

Harmadik regénye, a szabálytalan trilógia záró része, az Egy szál ingben (1976) 
hasonló felfogásban fogant. Alighanem attól a szinte ajzott várakozástól is ser
kentve, amelyet még Fábry Zoltán ébresztett fel a nemzetiségikisebbségi önis
meretet és öntudatot erősítő csehszlovákiai „nagyregény” iránt, s amelynek 
kielégítését az olvasók – több korabeli kritikus szerint – elsősorban Dobos László
tól, illetve Duba Gyulától várták. A várakozásra a szerző nem is cáfolt rá: a fo
gadtatás szinte egyöntetűen kiemelkedő fontosságúnak mondta a művet, a nem
zeti önvizsgálat dolgában a keletközépeurópai irodalom olyan alkotásaival 
rokonította, mint Cseres Tibor Hideg napokja, a szerb Danilo Kiš Fövenyórája, 
a román Titus Popovici vagy a szlovák Andrej Plávka elbeszélései, emlékezései, 
nem utolsósorban Sütő András naplójegyzetei, az Anyám könnyű álmot ígér. Volt, 
aki az összetett struktúráját, a totalitás lehetőségét megteremtő filmszerű mon
tázstechnikáját méltatta. Másvalaki az asszociációs elbeszélő technikához tar
tozóan emelte ki, hogy olyan műformákat alakít át epikus alkotóelemekké, 
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amelyekben a nemzeti közösségi sors szinte ösztönösen fejezi ki magát már 
századok óta: a ballada, a himnusz és a zsoltár ezek. Ide lehetett sorolni a doku
mentumokat: ahogy a regény keretéül szolgáló árvízi jelenetekben előbb a mesz
szi Amerikában, az emigrációs remény hazájában feladott leveleket sodorja 
a hullám, aztán az orosz frontról érkezetteket, végül néhány csehországit, a bé
lyegen Benes képével, a deportálások korából. Címzett s feladó: egyaránt isme
retlen. Nem így a tábori lapoké, leveleké, amelyeket az elbeszélő lel meg oda
haza. Az apja írta őket: Kolozsvár visszatért, Marosvásárhely, Csíkszereda, 
Kézdivásárhely visszatért! – tudatják az első darabok. Aztán a Szabadkán, Zom
borban keltezettek, majd az Ukrajnából küldöttek következnek: a „bakatörté
nelem” dokumentumai. Ezek alapján magától értetődő lenne, hogy az íródeák 
elbeszélő a bakák, a harcba hurcoltak szemszögéből ítéli meg a cselekményidő 
eseményeit, a Felvidék visszacsatolása és a háború befejezése közt eltelt évekét, 
a „magyar”, illetve a „cseh” világ különbségét.

A korábban a korszellemnek való adózást fölrovó kritikus is így látja, mél
tatván, hogy a Messze voltak a csillagok „felemás tudatú” Ács Kálmánjától az Egy 
szál ingben árvízfejezetének „biblikusmitikus átfogalmazásban fölvázolt paraszt
portréiig” megtett út „egyszersmind prózánknak – s persze elsősorban nemze
tiségi tudatunknak – a csorbítatlan identitás vállalásáig megtett útját is kiraj
zolja”. Az árvízi portrék esetében igaz lehet ez a csorbítatlanság. A baka apa 
esetében azonban aligha. Az emberi értékek kevésbé kapcsolódnak hozzá – 
helyette az első regényben, valamint a szülőföldvallomásokban is név szerint 
szerepeltetett Leczo Mihály szabómester emelkedik hőssé. Őt idézi a cím is, az 
„egy szál ingben” a halált is vállaló kommunistát, akit mellesleg ezelőtt kivé
geznek, mielőtt a terveit – hátba kell támadni a frontot, fegyvert kell gyűjteni s 
kapcsolatot teremteni a szovjet csapatokkal – megvalósíthatta volna. Ő, a tette
kig ugyan el nem jutó, ám elszánt forradalmár áll a középpontban. És nem 
a szenvedő kisembert megtestesítő apa, aki – a katonatörténelem többi szerep
lőjéhez hasonlóan – nem emelkedhet a mítoszi hősök magasságába. Az elbeszé
lő tőle, tőlük örökölte ugyanis „az alulról fölfelé” nézést, a „torz emberi tartást”. 
Megismétlődik a máshonnan már ismerős durva minősítés: „a maguk féreg
sorsa köré gyámoltalan köröket” rajzoltak, s „akárhányszor megtettem az utat 
alulról fölfelé, őseim sorsa borzongott meg bennem. Féregéletük és –vágyaik 
tüzesítették meg idegeimet, más lenni, mint ők”.

A következő regény, a Hólepedő (1979) írója szerint is „elágazás” az életmű
ben. Az előző kötetek „történelmi és szociális súlypontúak” voltak, ez viszont 
„erkölcsi és pszichológiai vonatkozású”. S nyilván nem azért, mert egy súlyos 
sérült tanítónő sorsáról beszél, felfüggesztve a „trilógia” utolsó két darabja ön
életrajzi jellegét, hanem mert azt vizsgálja, az ember miből meríthet erőt a maga 
élethalál harcának megvívásához.

A küzdelem, persze, analógiára adhat okot: a szerző emlékezete úgy őrizte 
meg a hetvenes éveket – amikor kizárták a pártból, eltiltották a közléstől –, hogy 
„a holt lelkek jegyzékén tartották számon”. A Hólepedő egyik méltatója szerint 
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Erzsébet, a pedagóguslány története nem egyedi: benne „nagy társadalmi tra
uma ábrázolódik, olyan megrázkódtatás, amely félelmetesen lett úrrá a lelke
ken, s bizonyos (értelmiségi) rétegek érzékenyen és nehezen viselték el, s őket 
– hogy ne mondjuk – tragikusan érintette”. Azt nézve, hogy a lány történelmi
társadalmi vagy individuális trauma gyötröttjee, az utóbbi látszik valószínűbb
nek. Az is ilyen jellegűnek tünteti föl lelki sérüléseit, hogy függetlensége, önál
lósága esélyeit a szülei ellenében keresi. A nagyanyját bigottnak, az édesanyját 
érzéketlennek tartja, az apja pedig mintha teljesen idegen volna számára, „meg
lapuló élete”, sőt – ismét az ítélkezés durvasága – „féregélet félelme” miatt. Az 
apa magatartásának elutasításából következne a cél, a terv: „Külön életem, más 
életem…” legyen. A tanítónő története ezen a ponton bizonyosan letér a szer
zőével való együttolvasás útjáról, az ugyanerre az alaphelyzetre épülő elbeszé
léssel, az Egyedüllel történő párhuzamba állítást azonban javasolja.

Ha a Hólepedő elágazás a pályán, akkor a Sodrásban (1984) visszakanyarodás 
a Földönfutók és az Egy szál ingben önéletrajzi elemekkel telített világához. Kitün
tetetten ahhoz az életidőhöz és társadalmi korszakhoz, az 1950es évekhez, 
amelyek eseményei nélkül megszakadna a pálya íve, a csempészdiák írófélévé 
válásának folyamata. Tiba Jeromos tanár története egy szerep betöltéséé: pa
rasztivadékként meghódítani a várost, értelmiségivé lenni, s közben nemcsak 
hirdetni, hogy „új isten születik, új vallás”, a kommunizmusé, hanem tűzön
vízen át harcolni is az eszme megvalósításáért. A „gyakorlatba ültetéséért” 
– a regény nyelvi világát behálózó ún. „komintern” kifejezéssel szólva. Az or
welli „új beszéd” fordulatai – az „odahatni”, „fokozódik a nemzetközi helyzet”, 
„kitárgyalni a problémákat” és hasonlók – uralkodnak itt is, minden ironikus 
felhang nélkül. Az elbeszélő a „hős” tettei elősorolásakor sem a kívülálló hely
zetéből ítélkezik, nincs távolság közte s a hatalmi szerepétől megrészegülő, 
a Sztálint istenítő tanár között. Ez az azonosulás akár a regény erényeként, 
esztétikai értékeként is fölfogható: közvetlenül megmutatkozik a korszak hamis 
tudata, vakhite.

Megjelenési idejét (1991) tekintve a rendszerváltás hevületében íródhatott 
Dobos László talán legszemélyesebb, ám a politikaiideológiai mezőket messze 
elkerülő regénye, A kis viking, amelyet felismerhetően a Norvégiában született 
unokája ihletett. Lars a szó szoros értelmében maga meséli el – tucatnyi norvég 
mesét a történetbe szőve – a szocializációját, szinte kizárólag családi (s nem 
állami intézményi) keretek között zajló neveltetését. A pálya íve: a kezdetben 
csak mesékre, mesélésekre vágyó fiú eljut odáig, hogy az ősei iránt kezd érdek
lődni. Kinn a vikingek s a KonTiki köti le a figyelmét, a dunai nagyiéknál viszont 
a törökök, ellenük a vitézséget gyakorolja. A mű egésze a nyelv és az ember 
lényegi egybetartozását hirdeti, szemléletében Sütő András esszéregényére (En-
gedjétek hozzám jönni a szavakat) emlékeztetően. A kis viking talán nem akkora 
alkotói ambícióval és igénnyel készült, mint például a többi regény, az egységes 
átformáltság esztétikai minőségét nézve mégis kiemelkedik közülük. S nem 
leljük benne, rajta azt a „sok ballasztot”, amit azok némelyike egyik kritikusuk 
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szerint cipelt: a „funkciótlan szavak terhét”, a pátoszt, a „cicomát”, a bő lére 
eresztett reflexiókat.

A patetikus hangot, a stílus emelkedettségét egyébként is szépprózája egyik 
jellegzetességének tartják. A másikkal, az önéletrajzi ihletéssel együtt. És a har
madikkal, amelyik az életmű lényegi ellentmondására utal. Arra, hogy a való
ságanyag, az ún. ábrázolt tárgyiasságok népiparaszti, nemzetinemzetiségi 
jellegét az elbeszélők s az alakok jó része kívülálló módon ítéli meg, az együtt
érzés helyett sokszor a bírálat hangján szólva. Oly annyira, hogy a barát és 
pályatárs, Tőzsér Árpád okkal beszél talányról: Magyarországon vajon miért 
tartják „népi írónak” Dobost, holott a munkáiban a falu mint téma erősen sti
lizálva van jelen, ha pedig jelen van, az elmaradottság, a bigottság jelképes 
helyszínévé válik, bizony.

Hogy mitől népi író? – legutóbbi kötetei, az esszék, interjúk gyűjteményei, 
a Teremtő küzdelem és az Évgyűrűk hatalma közvetve vagy közvetlenül válaszol
nak. Önkritikát megfogalmazva: „hihetetlen állapot” volt a személyi kultusz 
„mocsarába” való belezuhanása. Programot: „…levetni magunkról Trianont, s 
e század magyarellenes bosszúállásainak hordalékát, visszahódítani elsarcolt 
történelmünket… Küzdeni önrendelkező erkölcsi politikai jogosságunkért, 
hogy saját sorsunkról magunk dönthessünk. Meghaladni a még ma is naciona
lista nemzetállamok elavult ideológiáját. S fáradhatatlanul építeni a magyar
magyar integrálódás, az egységes nemzet intézményrendszerét.” Ahogy egyik 
interjújának címe állítja: Már nincs hova hátrálni.

Kánonbeli jelentősége? Görömbei Andrásnak a csehszlovákiai magyar iro
dalomról készült korszakmonográfiája (1982) mint kiemelkedő, markáns alko
tót méltatja. Jeles irodalomtörténészek tőle (s Duba Gyulától) várták a nemze
tiségi közösség „eposzát”, a realista nagyregényt. A szilenciumra ítéltetése csak 
növelte az olvasói és kritikusi érdeklődést iránta. Aztán közvetlenül a rendszer
változtatás előtt ítéletszerűen jelenti ki a hagyomány és korszerűség viszonyá
ról értekező „aktív” kollégája, Grendel Lajos, hogy az ő (s Duba Gyula) nevével 
fémjelzett prózamodell „nem lesz, és nem is lehet kánonja prózaírásunknak”. 
Kulcsár Szabó Ernő talán emiatt sem szán egy sort se neki A magyar irodalom-
történet, 1945–1991 lapjain (1993), pedig beillene a vallomásosság, valóságrajz, 
regionalizmus fejezetébe. Elek Tibor is ezért csodálkozhat: a próza uralkodó 
irányát odakinn „még ma is” Dobos, Rácz Olivér (s Duba Gyula) jelenthetik. 
Sorakoznak aztán az összefoglalások: Gintli Tibor–Schein Gábor: Az irodalom 
rövid története (2007), SzegedyMaszák Mihály és Veress András szerkesztésében 
A magyar irodalom történetei (2007), Gintli Tibor főszerkesztésével a Magyar iro-
dalom (2010) – ha ezek kanonizálnak, Dobost nélkülözve teszik. Megjelenik az
tán az irodalomtörténész Grendel Lajos kötete is, A modern magyar irodalom tör-
ténete (2010), benne kisportré Dobosról, a Földönfutók és az Egy szál ingben mint 
két kiemelkedő regény említve, s dicsérve, hogy „jóval bátrabban él a modern 
próza idősíkváltásos, asszociatív, a cselekményt több szálon futtató technikái
val, mint Duba”. Később, már Bálint Tibor portréját rajzolva visszatér hozzá, 
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mondván, a magyar irodalom szlovákiai és romániai ágában a 60as és 70es 
években akkor mutatkozott igény „összegző nagyregények” írására, amikor 
Magyarországon az epika formanyelvének a megújítása volt napirenden. „In
nen nézve Duba, Dobos, Sütő, Bálint sikeres regényei a magyar realista epika 
Magyarországon meghaladni, felülírni kívánt mintáit reprezentálták, a magyar 
prózának inkább a múltját, mint a jelenét” – teszi hozzá. Azt a benyomást kelt
ve, mintha úgy húsz évvel korábban Budapestről diktálták volna neki, ki s mi 
kerülhet a kinti kánonba. Vajon elmúltak már ezek az idők, vagy Dobos László 
lezárt életműve újabb diktátumoknak lesz kitéve?
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