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„A tragikai hős bátor a sors ellen, míg leküzdhetőnek hiszi; az eposz hőse bátor, noha
nem hiszi annak." Arany János meghatározása két magatartásról, melyek közül az utób
bit bámulta jobban. Talán nem stílustörés, ha most, egy Petőfi-kutató életére emlékezve,
hozzá illő gondolati vezérfonálként, mondhatni világi textusul Petőfi barátjának szava
it idézem. Olyan ember távozott közülünk, akire semmi sem volt jellemzőbb, mint ez a
reménytől független küzdeni tudás. Sorsa külsőségeiről, igaz, aligha jutna eszünkbe az
eposzi hős. Háttérbe húzódva élt és dolgozott, közszereplést nem vállalt, rang, cím nem
érdekelte, kitüntetésért nem állt sorba, hatalomra nem vágyott, a pozícióharctól távol tar
totta magát. Jóformán mindazt, amiért tülekedni szokás, könnyű szívvel átengedte má
soknak. Mintha kezdettől érezte volna, s bizonyosan érezte is, hogy az ő feladata, mely
más és nehezebb, előbb-utóbb úgyis megtalálja őt, mert nem akad rá egyéb vállalkozó,
s neki azután minden csepp erejét arra kell összpontosítania, pusztán a helytállásért, a
győzelem esélye nélkül. Foglalkozásában, a textológusi hivatásban maga is ennek jelké
pét látta: melankolikus belenyugvással, szinte elégtétellel idézte egyik tisztelt kollégájától,
hogy legjobb esetben is csak mintegy kétharmad rész bizonyul helyesnek a szövegkritikus
munkájából. Neki ráadásul egy ideológiai béklyókba vert, megdönthetetlennek ígérkező
politikai rendszerben kellett megtalálnia ezt a csekély presztízsű, éppenhogy megtűrt, de
legalább ideológiai kívánalmaktól viszonylag mentes irodalomtudósi tevékenységet. A
talentumok szabad forgatásának nem kedveztek azok az idők. Szerencsére ő tudta, amit
nemzedékének legjobbjai, hogy mikor milyen feladat elvégzésére van mégis lehetőség,
hogy miképpen kovácsolhatunk szükségből erényt, hogy miként sáfárkodhatunk legjob
ban azzal a kevéssel, amit a mostoha viszonyok meghagynak. Úgy akart dolgozni, hogy
később se kelljen szégyellnie, amit bármikor leírt, de kiszolgáltatottsága esztendeiben is
megkeresse vele kenyerét, s eltarthassa mindazokat, akik az ő gondoskodására szorul
tak. Ezt az utat választotta, s ezen meg is maradt, nehéz sorsa buktatói ellenére, végül
egy hosszantartó betegség lerázhatatlan szorításában, egyre törékenyebben, mégis bátran
küzdve, észrevétlen eposzi hősként, utolsó lehelletéig.

Életéről legrégibb barátainak is alig beszélt, s minket, akik fiatalabb kollégái és intézeti
szobatársai voltunk, az utóbbi években fogadott annyira bizalmába, hogy viszontagsága
inak egy-egy sokáig őrzött titkát megossza velünk. Az apró mozaikkövek lassanként áll
tak össze, s a kibontakozó kép tovább növelte tiszteletünket Kiss József 1923. augusztus
17-én született, Kiss Elemér okleveles gazda, mezőgazdasági kamarai igazgató és Grasselli Etelka elemi iskolai tanítónő második fiaként A kisfiú ötéves, amikor szülei elvál
tak, tízesztendős, amikor édesanyját elveszítette. Középiskoláit a pápai református kollé
giumban végezte; 1941-ben beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
magyar-német szakára, s tagja lett az Eötvös Collegiumnak. Apját ugyanebben az évben
egy gyógyíthatatlan betegség nyugdíjba kényszerítette. Az egyetemi hallgatót 1944 őszén
behívták, alakulatával Németországba vezényelték, ahol angol fogságba esett, Németor
szág és Belgium területén fogolytáborokban raboskodott, és csak 1946 májusában térhe
tett haza. E kétévi megszakítás után folytathatta tanulmányait, mígnem 1947-ben tanári,
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1948-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett Tudományos ambícióinak megfelelő állásról
ekkor már nem álmodhatott Apja immár osztályidegennek minősült bátyját, a kisgaz
dapárti Kiss Elemért, aki a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott, az 1940-es évek
végén, a korai koncepciós perek egyikében hét és fél évi börtönre ítélték, ahonnan majd
csak 1955-ben szabadul amnesztiával, már betegen, hogy szénhordóként kelljen tengődnie
korai haláláig. A végzett bölcsész ezért általános iskolában helyettes tanár (1948-1949),
különböző diákotthonokban nevelő (1949-1950), majd könyvtáros az MTA Könyvtárában
(1950-1957). Közben apjától a történelmi igazságszolgáltatás ürügyén megvonták nyug
díját, s ettől kezdve haláláig (1952) úgyszólván fia tartotta el, néhányszázforintnyi könyv
tárosi fizetéséből. A fiatalember tudta, hogy valahol bármikor elővehetik azt a kartotékot,
amelyben apja és bátyja ügyei mint őt terhelő körülmények tartatnak számon. Vonzotta
az irodalomelmélet, de erre akkoriban Prokrusztész-ágy várt, Thomas Mann-nal is szí
vesen foglalkozott volna, de e „polgári" szerzőtől nyomatékosan eltanácsolták. Könyv
tári munkája mellett bekapcsolódott az akadémiai Petőfi-kiadás szerkesztésébe, valamint
sajtó alá rendezte (Bartha Dénessel) P. Horváth Ádám ötödfélszáz énekei-t Mindinkább
kiderült, mennyire szükség van kutatói munkájára; 1957 közepén áthelyezték az MTA
Irodalomtudományi Intézetébe, s attól fogva mindvégig ott dolgozott Kedvezőtlen po
litikai korviszonyok és áldatlan szakmai belviszályok közt ő mentette át a Petőfi-kutatás
ügyét, s alapvető szövegkiadások és forrásgyűjtemények egész sorát tette le az asztalra.
1960-ban megnősült házasságából két gyermeke származott, Anikó (1962) és Péter (1967);
1974-ben elváltak, volt felesége később állandó kezelésre szanatóriumba került, így annak
két utóbb született kisfiával is törődött, saját cseperedő gyermekeit mindinkább felkészít
ve e kisebbek nevelésére. Amikor élete vége felé a Petőfi-kutatás eredményeit semmibe
vette a nagypénzű dilettantizmus, mely egy Szibériából hazahozott női csontvázat akart a
költő földi maradványaként hitelesíttetni, mégpedig a Petőfi-család sírboltjának feldúlása
árán, megintcsak ő volt az, aki legbátrabban szembeszállt a vállalkozás demagóg vezé
rével, magára zúdítván annak haragját, de megmentve a magyar tudomány méltóságát.
Elhunyt 1992. május 13nán.

Mindebből tisztán kirajzolódik, milyen ember volt Olyan, aki megtalálja a világ gaz
dátlanul hagyott terheit, s akit megtalálnak a világ gazdátlanul hagyott terhei. Egy kol
légája írta nemrég, hogy a 70-es évek közepén „az egész Petőfi-kutatás meghalt volna az
intézetben, ha nincs ott Kiss József, aki a legkiválóbb Petőfi-kutatók közé tartozik [...] ma
radt Kiss József a kritikai kiadás iszonyú terhével, amit ő csodásan cipel/' Igen, maradt,
ő mindig maradt, a gazdátlanul hagyott terhet fölvette és vitte, póztalanul, zokszó nél
kül, amennyire erejéből telt Most, amikor nem maradhatott tovább, amikor végül mennie
kellett, most érezzük meg hirtelen, hogy sokunk vállaira szétosztva is mekkora súlytöbb
let nehezedik. Az ő emléke adjon erőt az eljövendőfilológus-nemzedékeknek,s nemcsak
nekik, hogy elvállalják és továbbvigyék. Bárcsak fel tudnánk nőni a feladathoz.
Dávidházi Péter
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