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BOCSÁNATKÉRÉS

Az inszinuáció alattomos módszer, bajos vé
dekezni ellene, de leginkább alkalm azójára 
vet rossz fényt. Ezért ha igaz volna Lukácsy 
Sándor m eglepő feltételezése (Holmi, 1996. 8. 
sz. 1232. o.), m indketten bajban lennénk. H a 
ugyanis valóban azt a képtelenséget akartam  
volna sugallni, hogy a rendszerváltozás utáni 
tanulm ányaival „az új rezsim” kegyeit kereste, 
azaz „keresztény kurzusra számítva” értekezett a 
régi egyházi irodalom ról, akkor ezt aligha 
tu d n á  azzal kivédeni, hogy e tanulm ányok 
közül az első m ár 1988 augusztusában, 
m ondhatni a rendszerváltozás előestéjén 
megjelent. Szerencsére azonban bizonyítani 
tudom , hogy nem  akartam  sugalmazni se ezt, 
se mást azon túl, am it a m ondat nyíltan állít, 
s a rendszerváltozáshoz viszonyító, m anapság 
szokványos időmegjelölés sokat sejtető tipog
ráfiai kiemelése sem tőlem  származik az idé
zetben, hanem  tőle. (Vö. 7. sz. 1080. o.) E ta 
nulm ányok megjelenési sorrendjét elég jó l 
ismertem, s a minimális különbséget azért 
nem  tartottam  szóra érdem esnek, m ert közös 
tém ájuk megfogalmazását én (m int a Lu- 
kácsy-filológia alapító atyja) eleve korábbra 
datáltam, m egírásuk lélektani indítékát p e 
dig egészen m ásutt kerestem . ím e a bizo
nyíték, írásom végéről: „A nyolcvanas évek kö
zepétől, körülbelül hatvanadik esztendejétől fogva 
pedig tanulmányaiban mindinkább a halál nagy 
meditációs témája felé fordult: régi prédikátorokat 
olvasott sorra, teológiai különbségeiken túl valami 
számára fontosabbra figyelve bennük, a mulandó- 
ság költészetének ürügyén a vanitatum vanitas böl
csességét ízlelgette, a haláltáncok irodalmába mé- 
lyedt, kereszténység és sztoicizmus érintkezését vizs
gálta magyar hitszónokok Seneca-idézeteiben, vagy 
éppen az enyészet rejtélyét feszegető ubi sunt mo
tívumán tűnődött a »Der Tod ist gross«, illetve 
a »Gott, du  bist gross« jellemzően kiválasztott, 
kettős rilkei mottója jegyében.” S azt sem bíztam

félreérthető sejtetésre, m it gondolok e so
rozat értékéről. „Kései munkái szerintem túl
szárnyalják Petőfi-tanulmányait; az utóbbi évtized
ben publikált vagy fél tucat olyan dolgozatot, hogy 
odaadnám fele királyságomat, ha témájuk nekem 
jutott volna eszembe és ilyen szinten tudtam volna 
őket megírni. A z  ISTEN GYERTYÁCSKÁI-ban ösz- 
szegyűjtött motívumtörténeti nyomozásai a rég el
avultnak hitt toposzkutatási módszer dicsőséges 
megújításával tárják fel a magyar világi és egyházi 
irodalom kifejezéskincsének egykori összetartozását, 
rávilágítván utólagos szétválasztásuk értelemszűkí
tő következményeire.” Az olvasóra bízom annak 
eldöntését, kinek kellene voltaképpen bocsá
natot kérnie a nem telen inszinuáció feltétele
zéséért.

De ha ez ügyben nincs is m iért helyesbí
tenem  vagy m entegetőznöm , más okból saj
nos van. Ezért ahelyett, hogy most Lukácsy 
néhány csúsztatásán boronganék (Pándit és 
őt csakis Petőfi-koncepcióik dolgában m o n d 
tam szinte összetéveszthetőnek, hiszen politi
kai szerepeik egészét nyilvánvalóan nem  le
he t egy lapon említeni; két cikkem közül az 
első nem  róla szólt, és mindössze kétoldalnyi 
része foglalkozott vele stb.), inkább röstelked- 
ve beismerem, hogy a tollam alól óvatlanul 
kicsúszott „szónokolt” ige a kifogásolt m ondat
ban csakugyan szem telenül gúnyos, sőt gon
dolatm enetem ben értelm etlenül és a föntebb 
dicsért tanulm ányokhoz m éltatlanul lekeze
lő, úgyhogy a legkevesebb, am it tehetek, 
hogy ezennel „érvelt”-re javítom, és bocsána
tot kérek érte. Stílusfigyelmünk kihagyása 
polémiában tragikai vétség. S bárm ennyire 
igyekeztem méltányos lenni, vélt igazam bű 
völetében egy ponton  Szajbély Mihállyal 
szemben is elragadott a hév: hiszen ha való
ban „áhítatosan” visszhangozta volna egykori 
m estere utószavát, akkor aligha tette volna 
szóvá kifogásait is, finoman, de félreérthetet
lenül, a recenzeált könyvvel szemben. Ma 
m ár tisztábban látom, hogy őt ugyanúgy az 
igazságérzete hajtotta, m int engem  az 
enyém, s ezért más-más tévedéseink ellenére 
több közünk van egymáshoz, m int a kéz ke
zet mos alapon csereberélt magasztalások 
vagy a klikkérdek parancsolta ledorongolá- 
sok m indenkori szerzőihez.


