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Párbeszéd a szokatlan 
és a megszokott között

Az élet úgy hozta, hogy egyszerre találkoztam Halmai Tamás Újraírt emléke-

zet c. esszé- és Kalligráfi a c. verskötetével. A kihívás tehát a két könyv együt-

tes bemutatására önkéntelenül adódott. Már az els� átlapozás során fölt�nt, 

hogy míg elemz� munkáiban a szerz� az újdonság, a szokatlan felé fordul, 

addig lírájában inkább a hagyományok világát, a megszokottat részesíti el�ny-

ben. E  korai felismerésemet a kés�bbiek sem cáfolták, mi több olyannyira 

elmélyítették, hogy könyvei bemutatásának a kiindulópontjául is e jellegadó 

kett�sséget választottam. E kett�sség ugyanakkor nem csupán a két kötet kö-

zötti viszonyra, de a könyvismertetéseket tartalmazó gy�jteményre magára is 

jellemz�. Tehát recenzensi tárgyilagosságom mondatja velem, hogy a szokott 

és a szokatlan párbeszédének lehet a tanúja az, aki Halmai Tamás Újraírt emlé-

kezet c. kötetét átlapozza. Els�ül lássuk hát a sok m�fajú, mert prózai írásokat, 

verseket, esszéket és recenziókat is publikáló szerz� legújabb, hatodik kötetét, 

amelyben m�elemzésekkel felér� könyvismertet�it tárja az olvasó elé.

1. A  szokatlan. A  kötet bels� elrendezése az 

id�beli sorrendiséget követi, mint például az írások 

túlnyomó többségét magában foglaló (impresszió 

és teória) cím� ciklus esetében, tematikus meg-

fontolások csupán az irodalomoktatás kérdéseit 

taglaló esszék, az (iskola és irodalom) elnevezés� 

ciklus szerkesztésénél játszottak szerepet. Ám az 

anyagban el�rehaladó olvasó az elrendezés egyéb, 

rejtve maradó szempontjaira is rábukkanhat. Ha 

az els� ciklus szubjektivitást enged� impresszió 

szójelének tartalmi sugallatára hagyatkozunk, úgy 

észrevehetjük, hogy míg a szerz� érdekl�dési köré-

nek el�terében álló elemzéseit a fogalmi apparátus 

gazdag használata jellemzi, addig a vonzalmai pe-

rifériájára es�ket, azok gyér volta. E szembeszök� 

különbség alapján a Gyurácz Ferenc, Bezeczky Gá-

bor, Alföldy Jen�, hogy csak néhányat említsünk, 

munkáit ismertet� írások a második, míg a Szili 

József, Kulcsár Szabó Ern� vagy a H. Nagy Péter 

könyveit elemz�k az els� csoportba sorolhatók.

Az Újraírt emlékezet Halmai Tamást minden kétséget kizáróan egy érzé-

keny, ért�, informatív és eligazító erej� kritikusnak mutatja, aki, és szempon-

tunk szerint most talán ez a legfontosabb, kiváló elméleti, teoretikusi adott-

ságokkal bír. A H. Nagy Péter Paraziták c. kötetér�l írt sorai ezért �t magát 

is találóan jellemzik: „írásaiban – a heideggeri és gadameri nyelv- és megér-

téskoncepció, a foucault-i episztéméfelfogás vagy a Luhmann-féle rendszer-

elmélet belátásai mellett – els�sorban a befogadás-esztétikai irodalomértés 
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jaussi modelljének s a dekonstrukció de Man-i változatának eredményei 

m�ködnek közre egy olyan értésmód kimunkálásában, amely a sokféleséget 

méltányló nyitottság hermeneutikai alakzataként véteti magát észre” (124).

Néhány bekezdéssel lejjebb viszont már azért perel, mert az említett szer-

z�t s beszédmódbeli társait „a hatvanas-hetvenes évek más beszédformákhoz 

szokott (kiemelés t�lem, B. G.) irodalmi nyilvánossága” (125) „túlírt szintaktikát 

s terminusokkal túlterhelt szaktudományos nyelvet” – s�t: olvashatatlanságot – 

említve föl, marasztal el. A 165. oldalon err�l ezt mondja: „e sorok írója mindig 

kedvét lelte ebben a tudományos körmönfontságban, a retorika következete-

sen bonyolított játékában”. Panaszát akkor érezhetjük át igazán, amikor így 

fogalmaz: bár „e sorok írója már-már az irodalmi m�veknek kijáró élvezettel 

olvassa (…) nevezettek írásait”, ám ez „nyilván nem lehet érv a túlzottan tudo-

mányosnak fölt�n� írásmód mellett. Az már inkább, ha meggondoljuk: valóban 

értelmezhet� logikát követ-e az a közelítés, amely tudományos szöveget nyel-

vének tudományosságáért kárhoztat…” (125).

Itt jegyezzük meg, horribile dictu, vannak, akik ezen szövegek némelyiké-

nek a tudományosságában is kételkednek. E szóváltásban nem kívánok állást 

foglalni. Maradok az írásom címében jelzett észrevételnél: Halmai könyvének 

lapjain érdekfeszít� párbeszéd folyik a szokatlan és a megszokott között.

De hogy opponáló-ironizáló hajlamainkat se szorítsuk háttérbe, egy villanás 

erejéig térjünk vissza a fent már idézett szöveghelyhez: írásaiban Halmai Ta-

más „mintha folyton úton volna, de nem azért, hogy célba érjen, hanem sokkal 

inkább, hogy újabb utakat találjon” (124). Nem tudom, érdemes-e komolyan 

vennünk e szavakat, vagy hogy egyáltalában jól értjük-e: az alkalmazott herme-

neutikai értésmód célja netán nem az emlékezet újraírása, pontosabban újra-

értelmezése lenne, hanem hogy tárgyához mindig új s újabb utakat találjon, s 

ezzel az útkeresést örökössé, végtelenné tegye? Mert ha ez utóbbi, akkor egy 

olyan jelenséggel állnánk szemben, amely a hermeneutika eddigi eredményeit 

is megkérd�jelezi. Ám a helyzet nem ily veszedelmes. Inkább arról lehet szó, 

hogy az útkeresés hevében a szokatlan megközelítésmód megfeledkezett a lo-

gikai minimum, a formális logika alkalmazásáról.

Könyvében a nép-nemzeti, kontra a nyelvközpontú irodalmiság köntösében 

újra felbukkan az a két világháború között is már javarészt hamis ellentéteken 

alapult népi-urbánus vita, amely a magyar m�vészeti és közéletet, hol lappangva, 

hol nyíltan, már oly hosszú id� óta terheli. Talán nem érdemtelen, ha csak egy 

mondat erejéig is, de a téma egyik idevágó szöveghelyére refl ektálok. „A nyelv-

központú irodalmiság (a fi gyelmével a nyelvet is kitüntet� alkotói és értelmez�i 

gyakorlat) lehet jó is, rossz is: attól függ�en, hogy értékes vagy silány m�veket 

hoz létre” (177). Halmai itt fején találja a szöget, hiszen nem a m� indíttatása, ha-

nem min�sége a lényeg. Ám ahelyett, hogy ragaszkodna az igazság(á)hoz, vitába 

bonyolódik. E  virtuális vitában viszont a logikai aporia kényszeréb�l fakadóan 

valami olyasmire kellene rátalálnunk, ami nem esztétikai, nem értékbeli, nem 

nyelvi és nem létközpontú létez� a m�ben. Mivel ilyen, a saját feltételein kívül es� 

m� nem létezik, egy esztétikai fantomról alakul ki, vagy inkább lobban fel újra, 

a kvázi (etikai?, politikai?) vita. Mert bár a m� világnézetet hordozó eleme része 

esztétikai értékének, a vitajelenséget a m�ben m�köd� igazság fel�l szemlélve, 

értelmetlen annak nép-nemzeti vagy posztmodern stb. „eredetére” apellálnunk.
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S végül még egy fi gyelemkelt� megjegyzés. Mivel a kiadványban többször 

találkozhatunk – talán a tudományos nyelvhasználatból, talán másból adódó – 

nehezen értelmezhet� szövegrészekkel, gondoltam, példaként felhozok egyet. 

Ett�l most eltekintek. Viszont a jelenség okáról kialakult benyomásomat meg-

osztom olvasóinkkal. Abban bízom ugyanis, hogy a Halmai Tamás által is oly 

megnyer� odaadással m�velt nyelvhasználati irodalmiság tudományos meg-

alapozottságára irányuló törekvés nem nyomja el a kis kohorsz érthet�séget is 

respektáló ambícióit. Miközben méltányoljuk a szerz�központú irodalomértést�l 

való eltávolodás (stb.) szándékát, fi gyelünk a tudományosság formálódó nyelvi, 

fogalmi alakzataira is. Hiszen úgy t�nik, épp e téren érlel�dnek a vállalkozás 

gyümölcsei. Úgy t�nik, a szövegközpontú irodalomértés, az embertudományok 

terén alkalmazható szabadabb diszciplínahasználat lehet�ségeit aknázza ki az-

zal, hogy itt a terminusok logikai egynem�sége nem mindig kérhet� számon, 

ezért az interdiszciplináris körülményekt�l függ�en, azok innovatív alkalmazá-

sa talán még javallható is. Ám a m�alkotás mikrovilágába hatoló s a feltáruló 

fi nomszerkezet min�ségével adekvát értelmez�i viszonyt kialakító esztétizálásra 

épp innen, fogalmi megjelenése, tartalomhasználati metódusa fel�l leselked-

nek veszélyek. Jól látható ugyanis, hogy a mikroesztétizálás világában kialakult 

és alakítható posztmodern premisszaarzenál eszközei csupán a jelölt, a jel és 

a jelentés szimbolikáját megképz� logika és tárgyh�ség kapcsolatainak a kö-

zös nevez�je alapján innoválhatók. Az új koiné nemcsak formálja, de követi is 

el�zményei szabályait. Látható, hogy az „önmagát létrehozó” nyelvesztétizálást 

a végtelenség lehet�ségeivel felréml� horizont tévútjaitól csupán a visszacsato-

lás szerkezetinvolváló kontrollja óvhatja meg. Látható, hogy ha a posztmodern 

nyelvhasználat az esztétika esztétizálásává, mert premisszákkal allegorizáló 

beszédmóddá válik, feloldódik önmaga „tudományos” szépségében, s akkor 

semmi sem marad, ami a nyelvkorpuszt értelemközvetít� funkciójában meg-

tarthatná. Ha a posztmodern innováció nem a m� mikrovilágából és nem a m�-

egész környezeti kapcsolatrendszeréb�l bont ki új dimenziókat, hanem a maga 

végtelenített vízióit vetíti rá a m�re, akkor, nos, akkor valami olyasféle képz�d-

ménnyel lesz dolgunk, mint amilyet itt most az olvasó épülésére, mi magunk 

prezentálunk. Merthogy itt és most a m�ben m�köd� személyességre fokalizált 

tapasztalat önmagát felülíró hatására a temporalitással szekventált trópusok 

olyan fragmentált horizontját nyitjuk meg, amely a textus olvasati konnotációin 

át a refl ektált diskurzusban, avagy vice versa, a diszkurzív refl ektáltságban rejl� 

értelmez�i beszédmód plauzibilis regisztereib�l, annak megel�zöttségébe in-

volvált, s onnan a szövegkorpusz kognitív és affi rmatív argumentációjának a ha-

tására végül is a kibomló, kibontott és dekódolt végtelenség agendájához vezet.

Hm. Szóval óvakodjunk a görögt�zt�l.

Mindazonáltal Halmai Tamás Újraírt emlékezet cím� könyve színvonalas, 

jól megírt, érvényes munka. Minden irodalomszeret� olvasó számára ajánlott.

2. A megszokott. Ha az imént Halmai Tamás Újraírt emlékezet c. könyvé-

vel ismerkedve a szokatlannal barátkozhattunk, akkor most szerz�nk Kalligrá-

fi a c. verskötetét lapozgatva a megszokottal id�zhetünk.

Els� benyomásunk, hogy költészete a mesterségbeli tudás okosan kallig-

rafált, szép mív� opusainak költészete, amely aligha szenvedné az irónia vagy 
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a képviseletiség elefántpillantású vizslatását. Ezért hasznosabb volna tán, ha 

id�nket csak a szépségének szentelve, a gy�jtemény törékeny, hallgatagságuk-

ban is beszédes darabjait inkább óvnánk, semhogy kitegyük a kritika elefánt-

hajlamú csetléseinek, botlásainak. De a szépség természete, úgy látszik, már 

csak ilyen, vonzza a barbár pillantású szemeket.

Halmai Tamás versei másodjára egy hatalmas, 

lassan áramló örvény benyomását keltik, amelyb�l 

mintha csak egy résnyi, ám mégis jókora hasítású 

szeletet láthatnánk, hogy ebb�l következtethessünk 

a már-már csillagrendszerekhez hasonlítható mére-

tekre. Érezzük, ezt befogni csak ösztöneinkkel vol-

nánk képesek, értelmünkkel pedig csupán annyit, 

amennyit a végtelenb�l az értelem befogni képes. 

S ekkor megértjük, az írás szépsége ejtett rabul. Ez 

a Kalligráfi a hatása. Ennyi szépség már a határta-

lansággal határos, gondolhatnánk, mert sorai közt 

Weöres Sándor játékosságát, Pilinszky kristályos 

szikárságát, s�t még Babits modern klasszicizmu-

sát is felfedezni véljük. Már az olvasás kezdetén 

elb�völ ez az élmény, s fölöttünk a magasban a szi-

várvány lebeg� csodájaként jelenik meg.

Aztán persze halványulni kezd, de csak azért, 

hogy az égi magasságból közelebb húzódva, egyre 

konkrétabb alakot öltsön. Még kis id�, s szinte karnyújtásnyi közelségben áll 

el�ttünk a Halmai-líra szellemi-lelki sziluettje. Ez már átlátható, s a kibontako-

zó térben a versek is elnyerik helyi értéküket. Létrejön a valódi találkozás.

Innen már a megfejtett részek árnyalatai rajzolják ki az arculat egészét.

Halmai Tamás Kalligráfi a c. kötete hat traktátusból áll. Hat, helyüket akár 

önálló kötetként is megálló fejezetb�l. Az id�rendiséggel jelzett traktátuso-

kat ciklusok tagolják. A  Rembrandt öregkora 1995–2005, A  császári hírnök 

2005–2006, a címadó Kalligráfi a a 2006–2007 között, míg a Gregorián a 2008-

ban, a Madárbiblia a 2009-ben, s végül a Vízjel a 2010-ben született munkákat 

tartalmazza. S amint azt a bels� ismertet�b�l megtudjuk, „A Kalligráfi a cím� 

rész megírásában a szerz�t a Móricz Zsigmond-irodalmi ösztöndíj segítette. Az 

angol versfordítások a 2007-es pécsi Versmegálló-program keretében készül-

tek” (220).

A kötetet Marsai Ágnes illusztratív, gazdag színhatású, olykor a költ� szöve-

geit is idéz� képei díszítik.

Érdemes a b�séges verskínálatból, csak úgy találomra, néhány címet kira-

gadnunk: Áldott, Ima, Fénykor, Glória, Irgalom, Gótika, Gyónás, Oltár, Der�, 

Csillagpor. Halmai jó érzékkel ad címet verseinek, azon szerz�k körébe tarto-

zik, akik költeményeik címével annak tartalmáról is üzennek. Ezért érezhetjük 

úgy, hogy a szójelek maguk köré vont aurája egyben költészetének jelentés-

hordozó telítettségét is közvetíti. S hogy miként vélekedik err�l a költ� maga, 

arról a kötetébe is beválogatott interjúban olvashatunk: „A  keresztény világ-

képhez az els� utakat a m�vészi produktumok (…) Bach zenéje, Pilinszky versei 

vagy Rubljov ikonjai (…) nyitották meg számomra.” Noha e világképben a sze-

Halmai Tamás: Kalligráfia, 

Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 

2010
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retet a kulcskérdés, „valószín�síthet�, hogy egy teljes mentalitásként megélni 

kívánt szeretetállapot egy id� után a hit kérdését fölöslegessé is teszi” (218). Ez 

utóbbi szavak mintha egy profán hív� gondolatai lennének, akit a hétköznapok 

triptichonján számunkra az apokrif istenélmény, a vágyott szeretetállapot és a 

szépírói hivatás defi niál. A líraiság egyénít� oltárképén � az, akit „…átjár a fény, 

mézzé édesülve / a sz�l�szemekben, hogy aki látja, / boldog, akárha vonulna az 

utcán / barokk kamarakórusba vegyülve, / mint aki pappá madarakat szentel, / 

és szemüvegét az esti síráshoz / is fölteszi, de nem tudhatja mégsem, / sorsa 

vonala kalligráfi a / vagy vargabet� vagy csak irgalom” – ahogy azt Kalligráfi a c. 

versében olvashatjuk (76).

Mivel Halmai Tamás egyszerre kalligráfus és esztéta is, s mert szépíróként a 

járt, a megszokott utat választva, a lírát a modern klasszicizálás magas szintjén 

m�veli, s mert esztétaként avantgárd szellemiség� értelmez�, aki a korszer�-

ség posztmodern, a szokatlansággal kacérkodó változatát gyakorolja, ezért ha 

most poézisének toposzát esszéinek ethoszával vetnénk össze, egy szokatlan, 

kétpólusú, talán hermeneutikusnak vélhet� én egymás közti párbeszédének 

lehetnénk tanúi. A jelenség szokatlan, de akár modellérték�nek is gondolhat-

nánk, hiszen ha két én (én-pólus) egymást méltányoló, egymást megért� szim-

biózisban élhet az egyénben, miért is ne történhetne ez így, az egyének közös-

ségében? Míg költ�ként verseivel a megszokott, hogy ne mondjuk, az érték-

�rz� hagyomány klasszicizáló hangján szól, addig elemz�ként tárgyát mindig 

az újdonság útjait keresve közelíti meg. E termékenyít� feszültség poézisébe 

az emlékezet klasszikus opusait kalligrafálja, esszéiben ugyanez az értelmezés 

újraírt, posztmodern alakzataiban tárul elénk. A Halmai oeuvre megközelítése 

ezért mindig izgalmas és többletfi gyelmet igényl� feladat.

Mint ahogy ugyancsak izgalmas feladat volna a személyiség e két pólusát 

egymás tükrében megfi gyelni. A poézis hatalmas örvényének szivárványon túl 

es�, láthatatlan részeit az esztétika modern eszköztárával vázolni fel, avagy 

mindennek pandantjaként elemz�i munkásságában a hermeneutikai határokat 

az opusaiban meg�rzött „emlékezeti értéktárgyakkal” cövekelni ki. Bár erre itt 

nem vállalkozhatunk, az okos, szép, olykor bukolikus hangulatú versek mellé 

most mégis a szerz� értelmez�i énjét megszólító néhány olyan kérdést kallig-

rafálunk, amelyre tulajdonképpen közösen kell keressük a választ.

Vajon egy, a XXI. századi léthelyzettel adekvát költészet számára elegen-

d� lehet-e csupán azoknak a szakrális, epikus tartalmaknak a mozgósítása, 

amelyek poézise egynem� közegét megképzik? Lírája beszédmódbeli eszkö-

zeivel lehet-e releváns válaszokat adni a poétika számára a XXI. század plurá-

lis tapasztalata által a szemiotika és a szemantika nyelvén feltett kérdésekre? 

A  korszer� megszólaláshoz, a magyar költészeti hagyomány folytatásaként, 

milyen, a kanonizált limesek fölött is szabadon közleked�, az impulzusokat a 

XXI. századi léthelyzettel adekvát, nyitott dinamikával befogadó, s azt a poézis 

immanens nyelvi tonalitásával kifejezni képes beszédmód kimunkálására volna 

szükség(ünk)? Avagy lehet-e, s ha igen, hogyan, az esztétizálás terén felismert 

igazságokat, tanulságokat lírai munkássággá konvertálni? Hogy a megszokott 

mellett mindkét m�faj esetében ott érezhessük a szokatlant is.

Halmai Tamás a maga „kétpólusú” módján válaszol is a feltett kérdésekre. 

Az Újraírt emlékezet esszéiben direktebb, a Kalligráfi a opusaiban rejtettebb 
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módon. Szerz�nk két, az Arany és a Theopolisz c. versét idézve, végül refl ektál-

junk ez utóbbira. „Arany, de nem nap. / Istenirányból jön. / Nem visel koronát. 

/ Felsége jeltelen. / Ki jön, ha senki az? / S mi lesz, ha ideér? / Ha fénye be-

borít? / Üdvözült szerelem / várni az eljöv�t. / Bel�led érkezik” (67). Majd: „Bol-

dog, mert sírni tud. / Szabad, mert szerethet. / Ha mozdul, / d�l bel�le a fény. 

/ Theopolisz lakói / mind ilyenek. / De � közülünk való.” (68). A feladat pedig, 

hogy ne (csupán) egy theopoliszbéli, hanem sok közülünk való legyen „arany”, 

mint ki „bel�led érkezik”, s ha kell, hát merjen, merjünk fegyvert is kovácsolni 

az arany öntudatból.

Bereti Gábor

„(…) a hanyatlás, pusztulás már 
magában humoros jellem� (…)”

Cs�rös Miklós irodalomtörténész birtoka az utóbbi 

évtizedek magyar irodalma. Tanulmányok, kritikák, 

esszék születnek fi gyel� szolgálatából, id�nként 

kötetbe rendez�dnek, és az olvasó azt veszi ész-

re, hogy egy sajátos irodalomtörténet formálódik 

m�helyében. Olyan irodalomtörténet, amely tulaj-

donképpen – ahogy a mostani könyvében a Fodor 

Andrásról szóló tanulmány – „metszetekb�l” áll, áll 

össze. Ott „metsz” egy-egy életm�ben, ahol értékek 

feltárására és közvetítésére lát esélyt. Szolgálat ez 

és „jószolgálat”: ha nem ügyelné kitartóan, követke-

zetesen egy-egy múltbeli-félmúltbeli életm� sorsát, 

ha nem idézné fel id�r�l id�re, ha nem b�vítené 

az adott értéktartományt új felismerésekkel, fontos 

alkotók és alkotások id�legesen ki is eshetnének a 

felejtésre hajlamos utókor emlékezetéb�l. Egyetlen 

példát említek, az el�z� tanulmánykötetét: Takáts 

Gyula halála után egy évvel, 2009-ben vehettük 

kézbe a költ� líráját és több prózai írását méltató könyvét A teljes részei címmel 

(Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs); akkor azt hittük, nyitánya ez egy széles 

kör� Takáts-kutatásnak. Egyel�re nincs folytatás, de legalább azzal nyugtat-

gathatjuk magunkat, hogy nem csupán nekrológokkal vettük tudomásul, hogy 

Drangalagba távozott.

Most, 2011 elején megint egy Cs�rös-könyvvel ismerkedünk: Félmúlt és 

jelen. Irodalmi tanulmányok. A  Napkút Kiadó adta ki 2010 legvégén. Ez a 

kötet elemzéseket, „metszeteket”, esszéket tartalmaz: húsz-egynéhány név, 

megannyi kérdésfelvetés, új közelítés pályaszakaszokhoz, jelent�s m�vekhez. 

A Félmúlt és jelen egyik jellegzetessége, hogy „szerepl�inek” többsége a pécsi 

irodalmi világhoz tartozott – tartozik – országos rangban. A másik érdekesség 

Cs�rös Miklós: Félmúlt és je-

len, Napkút, Budapest, 2010
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maga a könyv els� fele, már annak címe is: Id�s arcok. Cs�rös Miklós az El�-

szóban indokolja leleményét:

„A  magyar kultúra történetében aránylag ritkák a nagy öreg generációk. 

A kiegyezés utáni évtizedekben az Akadémián, az egyetemeken, az egyházak-

ban és a közéletben elég sok szívós öreg tekintély birtokolta a hatalmat, de 

rangos id�s költ�nemzedék sem a XIX. század végén, sem a Nyugat nagy kor-

szakában nem alakult ki. (…) Figyelmünket azért érdemes az id�s költ�kre (is) 

koncentrálnunk, mert a fejl�désnek, az érdekl�désnek és az érettségnek más 

életszakaszokra érvényes tapasztalatait is közvetítik, sajátos oldalról világítják 

meg. Az öregek legjobbjait a tudás, a m�gond, az élet- és az emberismeret 

magasra emelheti.”

Az „arcok” (mikor „párban”, mikor „szólóban”): Arany János és Illyés Gyula, 

Fülep Lajos és Kodolányi János, Kodolányi és Rónay György, Csokits János, Rá-

ba György, Kálnoky László és Tandori Dezs�, Nagy László (és Arany úr), Fodor 

András, Bertók László. Egyt�l egyig Cs�rös Miklós régt�l „szerettei”. A tablóról 

– már a magam „szerettei” közül – egy „páros” és két „szóló” portrét választok.

Sok érdekességgel szolgál Arany (akihez évtizedek óta visszatér Cs�rös, 

ha nem többel, egy-egy felfedezésszámba men� verselemzéssel) és Illyés „pá-

rosa”. Éspedig azzal, hogy az öregkor „tipikus” (legalább nagyjából hasonló) 

szimptómái mellé felsorakoztatja az adott személyiségb�l (és az alkotó szemé-

lyiségéb�l) fakadó „egyéni” (máséval nem rokonítható) jegyeket-jelenségeket. 

Nagyjából a következ�ket:

„A betegség ’élménye’, az elmúlással szembenézést sürget� bels� kényszer, 

a korosztály alkonyának, barátok elvesztésének fájdalma, a mérlegkészítés és 

a végrendelkezés gesztusa (…) egyszóval: az öregedés empíriája és eszmélete 

az a háttér, amely a tematikai érintkezéseket, olykor a hangnem rezonanciáit 

magyarázza, ugyanakkor magatartás és poétika dolgában megannyi számot-

tev� különbség is szembet�nik.”

A  vizsgálódás „terepe” az �szikék és a Kháron ladikján. Tudós emberre 

vall, ahogy a szerz� megválasztotta módszerét: nem a hasonlóság mindenáron 

igazolásához szerkesztett „biztos” szempontokat, hanem az öregkori gondol-

kodás, élet- és viselkedésformák valóságos jellemz�it vette alapul függetlenül 

attól, milyen eredményre vezetnek. Igaza lett: az eltér�, a különböz� maga-

tartás, gondolkodás, öregségtudatot alakító fi lozófi a s a hozzájuk rendel�dött 

gesztus- és formavilág, a két „id�s arc” mássága legalább olyan értékes hoza-

ma a feltárásnak, mint a hasonlóság. A rendkívül érdekes és tartalmas rajzolat-

ból (megint csak önkényesen) az öregkor, az öregkori tevékenység, a cselek-

vés egyik állandó kísér� és meghatározó jelenségét, a komikumot emelem ki.

Eötvös Károly egyik találó gondolatát idézem Cs�rös passzusai elé. Eötvös 

Károly ugyan nem volt kutatója a komikumnak, de bölcs ember volt, érdemes 

gondolatokat hagyott ránk Utazás a Balaton körül cím� m�vében. Többet is. 

Az egyik így szól:

„Egészséges lélek nem állhat nevetés nélkül. E nélkül nincs is élete. A cse-

csem�ben akkor támad a lélek, amikor nevetni kezd s az öregben és nyavalyás-

ban akkor mulik el a lélek, a mikor már nem tud nevetni.”

Cs�rös Miklós természetesen felismerte, hogy a humor Aranynak is, Illyés-

nek is tulajdona, elmélettel is megtámasztva. Arany „humorelméletét” a Bolond 
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Istók els� énekéb�l idézi, mely szerint: „kevés öröm, vegyítve sok bánattal”. 

Talán nem felesleges, ha megemlítjük, hogy Arany voltaképpen Kölcsey „re-

ceptjét” („A komikum vegyületei heterogeneumok egymással”) váltotta esztéti-

kai értékre 1850-ben; négy évvel kés�bb, a Toldi estéje els� kiadásakor (Pest, 

1854, Heckenast Gusztáv) a kötethez illesztett Végszóban egy kifejezetten az 

öregséghez alkalmazott „fi lozófi át” fogalmazott meg:

„Lesz, aki rosszallni fogja a humort, melly a darabon, növekv� arányban, 

átszöv�dik: azonban ne feledjük, hogy a hanyatlás, pusztulás már magában 

humoros jellem�.”

Illyés Bergsonnál talált elméleti alapot, éspedig a nevetést indukáló gé-

pies cselekvés komikus hibáját: „(…) kacagni való – mondja Bergson – az a 

cselekedet, amelyet észlény akkor is gépiesen végez, amikor elméjét kellene 

használnia. Az öregség tüneteiben (…) ilyenféle gépiesség m�ködik.” Még tel-

jesebb lesz az „elmélet”, ha azt is hozzávesszük, hogy Bergson a gépiesség 

széls�séges változatát is számon tartotta (természetesen nemcsak az id�s kor 

velejárójaként); a képtelenség állapotát, következményeként pedig „a képtelen-

ség komikumát”, mely abból áll, hogy „(…) a dolgokat egy bennünk lév� kép-

zet mintájára formáljuk, és nem a képzeteket a dolgok mintájára” (H. Bergson: 

A nevetés, Bp., 1986, Gondolat, 149.).

A „példatár” az id�s arc humorának megmutatására, egyúttal a további ku-

tatáshoz az �szikék és a Kháron ladikján. Cs�rös Miklós csupán „megnyitja” 

ezt a kutatást: az En philosophe és a Némulás felé költeményekkel épp csak 

felmutatja az öregkorral beálló „elkerülhetetlen végs� vereség megvallásának” 

humorát, e humor változatai feltárásának ígéretes lehet�ségét.

(A további összevetésr�l: „egyez�nek” számít a nyelv védelmében való szó-

emelés, részben egyezés (vagy részben különbség) az „Isten, teremtés, túl-

világ”-problémakör, és különbség „mutatkozik szemléletükben a politizálás, a 

közösségi szerepvállalás dolgában”.)

A Fodor Andrásról szóló tanulmány, címe szerint Metszetek Fodor András-

ról ugyancsak „id�s arc”, arcrajzolat, érdemes eredményekkel.

Az egyik eredmény az els� évtizedek „értékpozíciós” vázlatképe, mely-

nek lényege az, hogy Fodor „(…) a tárgyiasságot és fogalmiságot választja, 

konkrétumokat ábrázol, a köznapi valóság megfi gyeléseib�l indul ki”. Tar-

talmas részletei a metszetben láthatónak „(…) a zene életadó, életment�, 

föltámasztó egzisztenciális értékét” reprezentáló költemények, valamint a 

Kett�s rekviem ciklus. A harmadik „détail” szerves része a feltárásnak: azzal 

a nyilvánvaló szándékkal illesztette az egészhez, hogy elhelyezze a kilenc-

venes évek Fodor-képét az „id�s arcok” csarnokában Illyés és Bertók László 

között:

„A Fodor-vers h�se (…) a halandóság tudatában cselekv� ember. Nem vál-

tozik elkötelezettsége a jó ügyek mellett, szereti és támogatja barátait, a fi ata-

lokat, az ígéretes szellemi kezdeményezéseket. (…) A rendszerváltás éveiben 

Fodor a h�vösen szemlél� kortárs tárgyilagos fölényével tekint az átalakulásra. 

(…) Átlát a színészkedésen, leleplezi a hamisságot, a köpönyegforgatást. Nap-

lója, emlékezete és éber bíráló szelleme révén leleplezi a múltjukat megtagadó 

alakokat, a hazug janicsárokat, akik az el�z� rendszerben szerzett érdemeikért 

újfent learatják a babért.”
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Ami pedig a komikumot illeti, Cs�rös Miklós jól következtet: ez az erkölcsi 

tartás, ez a „tárgyilagos fölényhelyzet” a „nevetéstannal” és az erkölccsel teljes 

összhangban Fodor András alkotásaiban a szatírához vezet.

Cs�rös Miklós névsorában az egyetlen él� „id�s arc” Bertók László, aki vol-

taképpen maga iratkozott a sorba. A Hangyák vonulnak cím� kötet fülszöve-

gében „öregség-verseknek” nevezi „hosszúkáit”, „mert végs� soron a hatvan 

fölötti élet (…) az érzékenység, a fokozódó odafi gyelés az önmagához közeled� 

végtelenre, az önmagától távolodó testre (szellemre, lélekre)”.

A  kötet túlnyomó része „öregség-vers”. Cs�rös példák sorából vonja le 

és fogalmazza meg a versek jellemz�it. Az egyik legbeszédesebb költemény 

a Mindegyik hoz, vagy elvisz valamit, mely „a záró-, kérd�- és felkiáltójelek 

sokszor egymással is kombinált használatával, (…) a nem véglegesség, a be-

helyettesíthet�ség lét- és tudatállapotát érzékelteti”. A  Hirtelen égbolt pedig 

„kihagyásos és ráért� szerkezet segítségével, (…) zárójelbe kívánkozó alterna-

tívákkal” fejezi ki ezt a létállapotot.

A kötet tartalmi (öregkor-tartalmi) és esztétikai értékeinek feltárása és meg-

fogalmazása precíz munka. Talán csak a Bertók-humor sajátosságainak be-

mutatásában visszafogott egy kissé. Megállapítja ugyan, hogy a humor, a der� 

„a fölülemelkedés érzetét, villódzó változatosságot” visz „a tartalmában komor 

szövegbe”, ám a Cs�röst�l megszokott mélyfúrás ezúttal elmarad. Az egyebek 

között, hogy a Bertók-életkor is „humoros jellem�”, és hogy rá is vonatkozik az 

elme és a gépiesség bergsoni „tétele”. Mert Bertók László „napi” (versenkénti) 

párbajt játszik (szerencsére csak játszik) ezzel a bizonyos rugalmatlansággal, 

persze annak tudatában, hogy egyel�re az elme a gy�ztes. Azért a humor ke-

ser�bb alkatrésze is ott bujkál a nevetés mögött, kérve az élett�l még sok-sok 

„pici ráadást”. Azonban „ha egy gyönyör� n�vel”, egészen pontosan: „Azért, ha 

egy gyönyör� n�vel találkozol, (…) akkor a humor a legényked� komikum (ko-

médiázás?) arcát (álarcát?) veszi föl…”

Egyszóval: gyönyör� és olvasót gyönyörködtet� humor ez – elegáns költ�i 

el�adásban.

A Pénteken vasárnap cím� kötetben, ahogy Cs�rös fogalmaz, „A leleplez� 

szatíra nyersebb hangja sem idegen Bertóktól” (Az alja író, a föle túró; Ó, azok 

a tudós urak). Err�l a szatirikus látásmódról csak annyit: éppoly természetes, 

mint a humor. Aki rendelkezik az emelkedett lélekre valló képességgel, hogy 

önmagán nevessen, jogot szerez a szatirikus láttatásra is.

A Pénteken vasárnap többet is, kevesebbet is rajzol az „id�s arcra”, mint a 

Hangyák vonulnak; a kötet csaknem egy évtized keresztmetszetét adja (az els� 

dátum 2002, az utolsó 2009). Így azután itt nem Cs�rös Miklós készíti a metsze-

tet, � „csak” olvassa. A költemények nagyobb része a modern líra legváltozato-

sabb értékeit vonultatja fel, s ebben a vonatkozásban talán nem tipikusan „öreg-

ség-versek”, azonban a nyelvvel, a nyelvtannal játszó költ� öröme: �szikék-öröm.

A könyv második részének (Dokumentum és esszé) talán legizgalmasabb 

tanulmánya az Ady és Babits – Fülep Lajos interpretációjában címet viseli. Az 

érdekességet növeli, hogy „Fülep nem volt hivatásszer� irodalomtörténész vagy 

irodalomkritikus; az irodalom a szellem egyik objektivációjaként foglalkoztatta, 

érdekl�désének, kritikai és bölcseleti munkájának középpontjában a képz�-

m�vészet és a m�vészetfi lozófi a állt”.
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Ám így is, s talán épp ezért van különös jelent�ségük azoknak az írások-

nak, amelyek egészben vagy töredékben megírtan Babitsékhoz kapcsolódnak. 

Bel�lük egy-egy megállapítást nem elég kiragadni, ahogy ezúttal Cs�rös gon-

dolatmenetéb�l sem. Többet ér, ha felhívom a fi gyelmet a tanulmány végére, 

ahol Cs�rös Miklós közöl „néhány összefügg� részt” (mintegy öt lapot) egy 

Fülep-kéziratból, a Babits-emlékkönyvbe szánt, de „vázlatosan és hézagosan” 

maradt, „3-4 Nyugat-ívre” tervezett tanulmányból: Babitsról szól természete-

sen, ám Adyra is vonatkozó észrevételekkel.

Kodolányi János évtizedek óta foglalkoztatja Cs�rös Miklóst. Nagy szakérte-

lemmel olvasta Tüskés Tibor tanulmánykötetét is (Az újraolvasott Kodolányi); 

a könyvhöz f�zött értékes megjegyzések egyként célozzák a mind teljesebb 

Kodolányi-kép kialakítását és Tüskés írásainak méltatását.

Könyvismertet�r�l nem írunk ismertet�t; Cs�rös írása Szirtes Gábor Lovász 

Pál-monográfi ájáról azért kivétel, mert viszonylag kevéssé ismert vagy nem túl 

széles körben ismert közéleti emberr�l és alkotóról ad képet. (Magam is el�tte 

csupán Békés Sándortól olvastam róla egy tartalmas méltatást.) Amit voltaképpen 

elmondandó vagyok: a Két szólamban. Lovász Pál pályaképe cím� monográfi a 

annak az eléggé talán nem is méltatható kulturális örökség�rzésnek a része, amit 

a Pro Pannonia Kiadó Alapítvány és a kiadó vezet�je, Szirtes Gábor Pécsett végez. 

Jártam a kiadóban: m�vészet, dokumentumok, szépirodalom, irodalomtörténet, 

írói levelezés… Jó belegondolni, hogy Pécs szellemi életének eme „háttérintéz-

ménye” miként áll strázsát a múlt, félmúlt és jelen értékei mellett.

Cs�rös Miklós tudja, hogy a Szirtes-monográfi a is komoly kulturális és iro-

dalomtörténeti esemény. Méltán írja: „(…) a lelkiismeretes monográfus fölada-

tának eleget téve (…) minden hozzáférhet� adatot mérlegre tesz és beépíti a 

pályaképbe, hogy a pécsi és a dunántúli irodalomtörténetnek ezt az értékes és 

rokonszenves alakját újra emlékezetünkbe idézze”.

„Újra” – íme Cs�rös Miklós könyveinek kulcsszava. „Újra”, hogy vétessék 

birtokba az örökség.

Druzsin Ferenc


