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AZ ELŐBBIEK VISSZAVONÁSA

Az ember nem tudja: ő bizonyítja 
a legékesebben, hogy nincs halál, 
hogy a Minden van, csak a Semmi nincsen, 
s a mozdulat Istenben kaszál.

Nem tudja, hogy csak ő képes hívni, 
megszólítani önmagát, 
s honnan is tudná, hogy ilyenkor Isten 
hajtogatja, mint szél a fát.

Honnan is tudná, hogy az Egyben 
helyét a Sok is megtalálja: 
egymás mellett a hipermangán-hit 
s Kappus úr idétlen vihogása.

Ő csak azt tudja: a sok állítmány 
mellett a sok alany nem hiba, 
s hiányos fogsorként csattog szájában 
a nem evilági grammatika.

S mégis: virágvasárnap van, nyit a barka, 
a paták alatt mirtuszág -  
Jön, jön az Egy, ki megbocsátja 
az ember pluralizmusát.

Dávidházi Péter

EGY SZELÍD FILOLÓGUS 
ÉSZREVÉTLEN HŐSIESSÉGE

In memóriám Kiss József, 1923. VIII. 17.-1992. V. 13.

„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 utóbbit bá
multa jobban. Talán nem stílustörés, ha egy Petőfi-kutatóra emlékezve, hozzáillő gon
dolati vezérfonálként, mondhatni világi textusul éppen Petőfi barátjának eposzelmé
leti töprengéseit választjuk. Hiszen Kiss József egész életére semmi sem volt jellem
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zőbb, mint ez a reménytől független küzdeni tudás. S talán az is helyénvaló, a reform
kor irodalmának szakértőjéről lévén szó, hogy fölelevenítjük a múlt századi magyar 
kultúra szép, feledésbe merült szokását, miszerint egy-egy jeles író vagy tudós halá
lának első évfordulóján emlékbeszédben illett fölidézni mindazt, amivel az illető hoz
zájárult közössége szellemi gyarapodásához. Az egy éve elhunyt irodalomtörténész 
utolsó fényképeiről, igaz, aligha jutna eszünkbe az eposzi hős. Inkább tanárembernek 
hinnénk, egy régi gimnáziumból, esetleg tisztviselőnek, netán gondterhelt könyve
lőnek a vastag szemüvegű, ősz és barázdált, aktatáskás vagy hátizsákos, kissé hajlott 
férfit, akit annyiszor láttunk felsietni a Himfy lépcsőn, átvágni a Ménesi úton, s be
lépni az Eötvös Kollégium kapuján. Sorsa igénytelen külsőségeivel még kevésbé 
hasonlít az eposzok körülrajongott héroszaira. Ha tehette, háttérbe húzódva élt és dol
gozott, alighanem megszívlelvén az ókori szentenciát, amelyet már a magyar iroda
lomtörténészek atyja, Toldy Ferenc is egyik jelmondataként dédelgetett magában: be- 
ne vixit qui bene latuit; jól élt, aki jól rejtezett. Közszereplést nem vállalt, rang, cím 
nem érdekelte, kitüntetésért nem állt sorba, hatalomra nem vágyott, a pozícióharctól 
távol tartotta magát. Jóformán mindazt, amiért tülekedni szokás, könnyű szívvel át
engedte másoknak. Hagyta, sőt bátorította, hogy Jóska legyen mindenkinek, akár 
(mint barátai) szeretettel, akár (mint egyesek) némi lenézéssel ejtették ki e bizalmas 
formát. Mintha kezdettől érezte volna, 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 jelképét látta: 
melankolikus belenyugvással, szinte elégtétellel idézte egyik tisztelt kollégájától, hogy 
legjobb esetben is csak mintegy kétharmad rész bizonyul helyesnek a szövegkritikus 
munkájából. Neki ráadásul többszörösen kiszolgáltatott helyzetben s egy megdönthe
tetlennek ígérkező hatalmi gépezet rései közt kellett megtalálnia ezt a csekély presz
tízsű, de legalább ideológiai kívánalmaktól viszonylag mentes irodalomtudósi tevé
kenységet. Úgy akart dolgozni, hogy később se kelljen szégyellnie, amit egyszer leírt, 
de bármikor megkeresse vele családja kenyerét. Választott útján végig megmaradt, 
nehéz sorsa buktatói ellenére, majd egy hosszan tartó betegség lerázhatatlan szorítá
sában, egyre törékenyebben. A végkifejlet közelében már igazi eposzi hősként küz
dött, utolsó leheletéig. Akik ismertük, csak ekkor sejtettük meg, hogy pályafutása di
lemmáival és döntéseivel kimondatlanul üzent valami fontosat, ami elől többé nem 
lehet kitérni.

Élete viszontagságairól legbensőbb barátainak is alig beszélt. Kiss József 1923. augusz
tus 17-én született, Kiss Elemér okleveles gazda, mezőgazdasági kamarai igazgató és 
Grasselli Etelka elemi iskolai tanítónő második fiaként. Ötéves volt, amikor szülei el
váltak, tízesztendős, amikor anyját elveszítette. Középiskoláit a pápai református kol
légiumban végezte; 1941-ben beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem magyar-német szakára, s tagja lett az Eötvös Kollégiumnak. Apját ugyaneb
ben az évben egy gyógyíthatatlan betegség nyugdíjba kényszerítette. Az egyetemi hall
gatót 1944 őszén behívták, alakulatával Németországba vezényelték, ahol angol fog
ságba esett, Németország és Belgium területén fogolytáborokban raboskodott, és csak 
1946 májusában térhetett haza. E kétévi megszakítás után folytathatta tanulmányait, 
mígnem 1947-ben tanári, 1948-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Tudományos 
ambícióinak megfelelő állásról ekkor már nem álmodhatott. Apját osztályidegennek
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minősítették; bátyját, a kisgazdapárti Kiss Elemért, aki a Földművelésügyi Miniszté
riumban dolgozott, a Magyar Testvéri Közösség állítólagos „összeesküvésének” lelep
lezésekor (1946-47), a legkorábbi koncepciós perek egyikében (hol a nyilvános tár
gyalás előtt a vallomásokat már kínzásokkal tanították be a vádlottaknak) hatévi bör
tönre ítélték, ahonnan majd betegen kerül ki, hogy szénhordóként kelljen tengődnie 
korai haláláig. A végzett bölcsész ezért 1948-tól általános iskolában helyettes tanár, 
diákotthonokban nevelő, majd könyvtáros az MTA Könyvtárában (1950-57). Miután 
apjától a történelmi igazságszolgáltatás ürügyén megvonták a nyugdíját, haláláig úgy
szólván fia tartotta el néhány száz forintnyi könyvtárosi fizetéséből. A fiatalember tud
ta, hogy valahol bármikor elővehetik azt a kartotékot, amelyben apja és bátyja ügyei 
mint őt terhelő körülmények tartatnak számon. Mások ilyenkor talán lihegve sietné
nek belépni a pártba, feltétlen hűségnyilatkozatot tesznek, a hatalom kénye-kedve sze
rint mondva a felhőt tevének, menyétnek, cethalnak. Ez a félszeg, rebbenékeny, biz
tonságra sóvárgó pályakezdő nem hajlott rá, hogy ilyen áron könnyítsen sorsán. 
Könyvtári munkája mellett bekapcsolódott az akadémiai Petőfi-kiadás szerkesztésébe, 
valamint sajtó alá rendezte (Bartha Dénessel) Pálőczi Horváth Adám Ö tödfélszáz 
ÉNEKEI-t. Mindinkább kiderült, mennyire szükség van kutatói munkájára; 1957 kö
zepén áthelyezték az MTA Irodalomtudományi Intézetébe, s attól fogva mindvégig 
ott dolgozott. Kedvezőtlen politikai korviszonyok és áldatlan szakmai belviszályok közt 
ő mentette át a Petőfi-kutatás ügyét, s alapvető szövegkiadások egész sorát tette le az 
asztalra. Itt szervezési feladatokat is vállalt; az MTA Textológiai Munkabizottságának 
megalakulása (1960) óta tagja, 1973-tól titkára, 1981 óta társelnöke, 1985-től elnöke; 
az intézet Textológiai Csoportjának 1962-től irányítója, 1984-től kinevezett csoport- 
vezetője. Szakszervezeti bizalminak választották, s az 1970-es években ifjú kollégái rá 
tudták venni, hogy e gyanú fölött álló mozgalom égisze alatt meghívhassanak egy-egy 
ellenzéki írót. Időközben (1960) megnősült, házasságából két gyermeke származott; 
1974-ben elváltak, volt felesége később állandó kezelésre szanatóriumba került, s an
nak két utóbb született kisfiával is úgy törődött, mintha sajátjai volnának, cseperedő 
gyermekeit mindinkább felkészítve e kisebbek nevelésére. Amikor élete vége felé a 
Petőfi-kutatás eredményeit semmibe vette a nagypénzű dilettantizmus, mely egy Szi
bériából hazahozott női csontvázat akart a költő földi maradványaként hitelesíttetni, 
megint csak ő volt az, aki legbátrabban szembeszállt a vállalkozás demagóg vezérével, 
magára zúdítván annak haragját, de megmentve a magyar tudomány méltóságát. El
hunyt 1992. május 13-án.

Friss diplomájával kilépvén az egyetem kapuján, 1948-ban, olyan idők előszele csapta 
meg, amelyek nem kedveztek a talentumok szabad forgatásának. Szerencsére ő tudta, 
amit nemzedékének legjobbjai, hogy mikor milyen feladat elvégzésére van mégis le
hetőség, hogy miképpen kovácsolhatunk szükségből erényt, hogy miként sáfárkod
hatunk legjobban azzal a kevéssel, amit a mostoha viszonyok meghagynak. Mivel ma
gyar-német szakosként Thomas Mannról írta szakdolgozatát, ezen a csapáson szíve
sen kutatott volna tovább, de e „polgári” szerzőtől nyomatékosan eltanácsolták. Von
zotta az irodalomelmélet, de erre akkoriban Prokrusztész-ágy várt, így sokáig ezt a 
hajlamát is el kellett fojtania, és csak majd a pálya vége felé tör felszínre, az iróniáról 
szóló nagyszabású dolgozataiban, amelyek publikálására már nem maradt ideje. Amit 
a végzett bölcsész (szinte kizárásos alapon) választott magának, az ugyancsak megfelelt 
szolgáló alkatának: magyar irodalmár lett, azon belül éppen filológus, még szűkebben
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véve textológus, tehát egy alázatot követelő szaktudomány művelője, aki a szerző egy
kor megálmodott szövegéből igyekszik kiszűrni minden későbbi illetéktelen beavat
kozás nyomát, köztük a saját textológusi tevékenységének szubjektív elemeit, mond
hatni egészen a szimbolikus önmegsemmisítésig. Ez a fáradságos diszciplína másként 
is megfelelt hajlamainak: aggályos, már-már kétségbeejtő lelkiismeretessége itt válha
tott leginkább erénnyé. Csak abban bízott, amit maga végzett el; ha olykor volt is keze 
alá dolgozó famulusa, annak munkája neki sosem lehetett elég jó; mindig elejétől vé
gig ellenőrizte és többnyire teljesen átdolgozta vagy újraírta, a boldogtalan gyakornok 
ámulatára. Inkább lassabban, de hibátlanul akart haladni, szorongó lelke mélyén tud
ván tudva, hogy úgyis hiába: a textológiában nincs maradéktalan beteljesülés. Némi 
benső megnyugvást, átmenetileg, mindig kapott a tökéletesség önsanyargató keresé
sétől, de igazi békéről ezen a pályán sem álmodhatott.

Munkája közben ugyanis minduntalan érezhette, hogy egy sajátos adminisztratív 
ellenőrző gépezet tartja szemmel, mely mást is elvár tőle, mint amit ő adni hajlandó. 
Az 1960-as évek elejétől fogva a megfigyelés és ellenőrzés egyre áttételesebb és kifino
multabb, ám éppen ezért szinte mindenhová elérő módszerekkel történt, amelyek bo
nyolult összefüggésrendszerét csak egy Michel Foucault tudná méltóképpen elemez
ni. Annyi mindenesetre szembeötlő a változásból, hogy a munkahelyek úgynevezett 
személyzeti osztályain már nem a politikai hatalom föntről odaültetett képviselője 
uralkodott, az egykor rettegett „személyzetis”, s egy kutatóintézetben a személyzeti 
megbízott immár maga is a tudósok közül került ki, a jellemzéseket tehát saját mun
katársairól írta, mégpedig abban a tudatban, hogy ezt ők is el fogják olvasni, majd alá 
kell írniuk, s azután bármely magasabb fórum, főként a párté, alkalomadtán belete
kinthet. Az egykor drámaibban elkülönült mi és ők mindinkább összevegyül: már nem 
(pusztán) ők figyelnek minket, hanem mi (is) figyeljük egymást őnekik, ami sokféle rejtett 
vagy nyílt alkudozásra kínál lehetőséget a számos „Törzslap”, „Munkalap”, „Személyi 
adatlap” és „Személyi minősítési lap” számtalan rubrikájában. Akit a korai Kádár-kor
szakban hivatalosan megbíztak e fontos űrlapok kitöltésével, annak a jellemzés szó
kincsével és állásfoglalásaival érzékeltetnie kellett, hogy ismeri, komolyan veszi és kö
vetkezetesen érvényesíti az egyeduralkodó állami ideológia szempontjait és érték
rendjét, s legföljebb kivételesen indokolt esetben hajlandó fölmenteni a hozzájuk ké
pest gyarló egyént. Már nem a tűzzel-vassal számon kérő ötvenes években vagyunk, 
de még nem is a kései Kádár-rendszer cinikus látszatkomolyságánál, mely alig leplez
te, sőt időnként mintha egyenesen bátorította volna hatóság és alattvaló összekacsin- 
tását az előírt ideológiai színjáték rituáléja közben. Ha kinyitjuk a Kiss Józsefről ké
szített ilyen okmányok dossziéját, némi fantáziával nemcsak az ő egész emberi és tu
dósi életstratégiáját hámozhatjuk ki belőle, hanem megérthetünk valamit e sajátos ha
talmi egyeztetés és egyezkedés korabeli szabályaiból, fejlett taktikai s, talán nem túlzás: 
retorikai művészetéből.

Az 1962. V. 3-án kelt Személyi minősítési lapot aláírta az igazgató, a „munkahely ve
zető”, a „személyzeti megbízott”, valamint a „párttitkár, ill. pártbizalmi”, egytől egyig 
maguk is irodalomtörténészek. Hogy ki fogalmazta meg, nem tudni, de érezhető, 
hogy jóindulattal kezelte a minősítendő kollégát, s mintha mentegetni akarná, a dor
gálást a lehető legszelídebbre fogja. „Pártonkívüli. A szakszervezetnek tagja. Jelenleg funk
ciója nincs. Allamrendünk, társadalmi céljaink őszinte híve és szolgálója, de a lojális magatartás 
körén nem lép túl. Az irodalomtörténet-írás marxista alaptételeit magáévá tette, bár nem cselek- 
vőleg, inkább passzív, tényeket, igazságokat elfogadó módon. ” Nagy emberismeretéről és gaz
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dag tapasztalatairól legtöbb munkatársának csak sejtései lehetnek, folytatódik az apo- 
logetikus bírálat kényes egyensúlyozása, ugyanis „gondosan magába temeti”, amit meg
figyel, nála ez „azonban nem vehető óvatoskodásnak; zárkózottsága inkább alaptermészetéből 
következik”. Szakmai tudása széles körű és összetett, olvashatjuk, messze túlterjed a tex
tológiai feladatok körén, e többletet azonban nem kamatoztatja. „A feldolgozó, értékelő 
feladatoktól tartózkodik. ” Ebből persze baj lehetne, ha a leleményes minősítő, aki az űr- 
lapi rubrikákban zajló tárgyaláson vád és védelem egy személyben, nem találna rá 
azonnal mentséget. „E magatartásában azonban nem az állásfoglalástól való félelem mutat
kozik meg; e magaviseleté egyszerűen tudományos adottságaiból, hajlamaiból következik”; az 
utóbbiakat viszont nyilván meg kell becsülni, hiszen ezeket követve „elsőrangú” szö
veggondozói munkát végez, tehát az „anyagfeltáró” munka „önálló végzésére alkalmas”. 
Az 1950-es évek elején, az ideológiai inkvizíció fénykorában egy kutató nemigen úszta 
volna meg ennyivel: tudományos munkából nem maradhatott ki az egyértelmű hű
ségnyilatkozat, s a textológusnak is színt kellett volna vallania. Már 1962-ben vagyunk, 
valamelyest enyhültek az idők, ám ott még nem tartunk, hogy ennyiben hagyhatnák 
a dolgot. „Kívánatos lenne, ha feldolgozó, rendszerező jellegű tudományos témákat is vállalna. ” 
Ez itt ártatlan észrevételnek látszik, mintha csak a tehetség jobb kihasználásának me
rőben tudományszervezési érdekét szolgálná, de hogy mennyire nem erről van szó, 
az kiderül e kívánalom bővebb kifejtéséből, a Társadalompolitikai magatartása című ro
vat záradékában: „Politikai fejlődését leginkább a határozottabb állásfoglalást kívánó, tudo
mánypolitikai vonatkozásokban is fontos témák kidolgozása segíthetné elő. ” Itt már, persze, 
kibújik a szög a zsákból.

De hiába unszolták, e „tudománypolitikai” szempontból (a rezsimnek) „fontos” témáktól 
igyekezett távol tartani magát, ami az ő helyzetében nem volt könnyű. Az ideológiai 
továbbképzéseket sztoikusán végigülte (például 1978-ban részt vett az Intézet, a helyi 
pártszervezet és a szakszervezet közös tanfolyamán, mely „Marxista világképünk” rej
telmeit taglalta), szakmai munkáját azonban nem hagyta eltéríteni. Pedig a Petőfi-fi- 
lológia minden volt, csak nem a béke félreeső szigete; rejtőzködésre (ó, bene vixit qui 
bene latuit ábrándja) eleve alkalmatlan terep, az úgynevezett irodalompolitika félté
kenyen őrzött stratégiai pontja. Petőfi kutatója a legexponáltabb szerzővel foglalko
zott, éberen figyelő szemek előtt. Oly korban élt, amely az irodalmat még mindig harci 
kérdésnek tekintette, a politikai hatalom igazolásának eszközeként használta, s a nem
zeti költő ércnél maradóbb művéből (irodalomtörténészek alkímiájával) igazi ércet 
akart kivonni, hogy fegyvert kovácsoljon belőle. Ehhez persze először ki kellett (úgy
mond) szabadítani Petőfit az úgynevezett „polgári” irodalomtudomány kezéből. Pán- 
di Pál nagy becsvággyal tervezett Petőfi-monográfiájának első (és egyetlen) elkészült 
kötete (1961) a háború előtti legnagyobb irodalomtörténész, Horváth János Petőfi- 
könyvével (1922) szállt vitába a költőért. Az agg Horváth János már nem válaszolha
tott, mert nem sokkal a könyv megjelenése előtt, 1961 márciusában elhunyt, egyéb
ként is valószínűtlen, hogy megtette volna. De rakjuk egymás mellé, újabb három év
tized múltán, a két (immár egyaránt halott) irodalomtörténész könyvét; a több mint 
hetvenesztendős művet, amelyet az Irodalomtörténeti Közleményekben (1922. 147-152.) 
egykor Négyesy László méltatott (kedves mélabúval irigykedve) az első magyar költői 
fejlődésrajzként, és az alig több mint harmincesztendőset, amelyet megjelenésekor 
ugyanebben a folyóiratban (1962. 151-160.) Király István ünnepelt mint az immár 
nagykorúsodott marxista irodalomtudomány magas kilátópontját, ahonnét látni le-
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hét, hogy e diszciplína végre csakugyan az lett, „amivé lennie kell: aktív résztvevője a ma 
harcainak, semleges terület helyett az élet szerves része: ideológiai csatatér”.

Ideológiai csatatér. Ha továbbfűzhetjük ezt az egykor dicséretnek szánt, de menthe
tetlenül önmaga paródiájába forduló metaforát, Pándi a marxista fegyverzet legyőz
hetetlenségének tudatában lépett sorompóba, de láthatólag épp e súlyos ideológiai 
páncél akadályozta (ekkor még ki-kivillanó) tehetsége mozgását, nehézkes suhintásai 
ezért gyakran célt tévesztettek, bár saját tábora ezeket is diadalujjongással fogadta. 
Félbemaradt pályaképe (mely csak 1844 végéig követi a költő útját) ma már többnyire 
ott is érdektelen, ahol készséggel egyetérthetünk vele, ellenben Horváth arányosan 
végigmunkált fejlődésrajza ott is egy nagy tudós finom, eleven és inspiráló kézjegyét 
viseli, ahol éppen nem sikerül meggyőznie. S miközben Pándi cáfolni igyekszik fölébe 
tornyosuló elődjét, saját könyve leginkább időálló problematikáját vitapartnerétől köl
csönzi, így azután bármennyire vonakodik, lépten-nyomon annak gondolati csapásán 
kénytelen haladni, a közös terepen teljesítményük összehasonlíthatóvá válik, ami alig
ha neki kedvez. Horváth sokat vitatott elmélete a költő egy ik korszakának (1842- 
1844) „lírai szerepjátszás’-áról számos találó alkotáslélektani és poétikai megfigyelésen 
alapult, továbbiakat is ösztönözhet, s a műbeli, illetve életbeli ént megkülönböztető 
újabb irodalomelméletek fényében még ma is modernebb, mint a trónkövetelő eset
lenül túlméretezett ideológiai építményei. S mit szóljunk ahhoz, hogy Pándi könyvé
nek egykori recenzensei lelkesedni tudtak a csikorgó ellentézisért, miszerint még az 
ifjú költő bordalai és zsánerképei sem költői szerepjátszással magyarázandók, hanem 
a feudális rendi világgal szemben érzett öntudatos különbözőség korai megnyilvánu
lásaiként?

Gyanítható, bár nem bizonyítható, hogy az utóbbi vitapontnak a kultúrpolitikus 
ösztönösen ráérzett politikai tétjére. Mert nem csupán az forgott kockán, hogy Petőfi 
heves, őszinte, szókimondó (életbeli) egyéniségével, netán az erkölcsi példakép felté
telezett egyneműségével összefér-e a mű kedvéért gerjesztett lelkiállapot lappangó 
ambivalenciája, vagy hogy (mint Pándi erőszakolt értelmezése beállította) a költői sze
repjátszás időszakos feltételezésével Horváth egy igazi és egy ál-Petőfire osztotta-e a 
költőt, vagy akár hogy ezzel méltatlan árnyékot vetett-e a későbbi pályaszakaszokra, 
főként a szabadságharc hazafias dalnokára. A szerep líra fogalma megnehezítette volna 
a költő műveinek felhasználását a hatalom legitimációjára; erre a célra jobban meg
felelt személyes meggyőződés és versbeli állítás (lélektanilag naiv és irodalomelméle- 
tileg kezdetleges) azonosítása. (Pándi érvelésében egyébként megfigyelhető, hogy sa
já t állításainak is gyakran bizonygatja tőle független, úgymond a valóságban, sőt a tény
leges [!] valóságban meglévő, értelmezés fölötti, objektív tárgyi alapját, szemben az el
lenfél szubjektív és célzatos tévtanaival.) Jellemző, hogy az utód mit kifogásol Horváth 
János célkitűzésében, s miként helyesbítené; Horváth, saját meghatározásával, „amű- 
alkotásnak az ihletett lélekhez való viszonyát” vizsgálja, Pándi szerint ez „idealisztikus” meg
közelítés, mely „eleve és általában tagadja a mű és a valóság kapcsolatának döntő, tehát mi
nősítőszerepét”, s e kapcsolat „degradálására” tör a szerepjátszás kategóriája is, holott az 
idevágó jelenségek értelmezését alá kellene rendelni „az alkotás valóság-tükröző lénye
gének”. (Petőfi. Bp., 1961. 21.) Visszatekintve szinte meglepő, milyen lapos, ásatag 
és kezdetleges ismeretelméleti objektivizmus leplezte ekkoriban a kisajátító átértel
mezés műveletét, hogy a kisajátított tartalmakat az olvasó ne tekinthesse önkényes 
konstrukciónak, hanem az új rend szilárd és kikezdhetetlen alapzatának elemeit ün
nepelje bennük. Részben épp a hatalmi legitimáció érdeke magyarázhatja, hogy év
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tizedeken át miért az ismeretelmélet volt a hazai tudományos gondolkodás leginkább 
sorvadásra kárhoztatott ágazata.

Hogy az irodalom s különösen Petőfi műveinek értelmezése elé ez a szemellenzős 
látásmód milyen szűk horizontot rajzolt, azt Kiss Józsefnek pályája kezdetétől tapasz
talnia kellett. Az eleinte nyíltan demagóg, ám legalább átlátszó politikai kisajátítást ta
lán könnyebb volt elviselnie, mint később a tudósok szakszerűbb manipulációit. Nem 
nehéz elképzelni, mit érezhetett például 1949. július 20-án, Petőfi halálának centená
riumán, ha netán hallotta Horváth Márton Lobogónk, Petőfi című beszédét, mely 
nyomtatásban is megjelent. „A marxizmus-leninizmus klasszikusain kívül Petőfitől is tanu
lunk, amikor ma azt mondjuk: elárulja a hazát, elárulja a dolgozó nép ügyét az, aki a nemzetközi 
haladás, a szabadság és a béke legfőbb őrétől, a Szovjetuniótól csak egy hajszálnyira is eltávolodik! 
[...] következetesen Petőfi után járni a politikában annyit jelent, mint a szocializmus, a költé
szetben annyit, mint a szovjet irodalom eredményeinek elsajátítása. ” Vagy mit érezhetett az 
1956-os remények vérbe fojtása után, amikor Komócsin Zoltán büszkén hirdette, 
hogy „Kossuth, Petőfi, Táncsics zászlajáról letöröltük azt a gyalázatot, amelyet az ellenforra
dalmárok kentek rá”. Később azonban a hatalom igazolásának ennél öntudatlanabb és 
kifinomultabb s ezért veszélyesebb módszereivel találkozhatott szűkebb szakmája ber
keiben. Amit a költő bármelyik műfaj bármilyen szövegkörnyezetében leírt, azt immár 
közvetlen megfeleltetéssel olybá lehetett venni, mintha világnézeti önvallomásnak 
szánta volna, mégpedig (ilyenkor esett meg, akarva-akaratlan, a véletlenszerű egye
zéseket kihasználó csúsztatás:) egy bő évszázaddal későbbi, idegen fegyverekkel védett 
politikai berendezkedés igazolására.

Valamennyire így volt ez még az 1970-es évek nagy polémiájában is, pedig ezt az 
Eötvös Kollégium két egykori növendéke vívta egymással, elsőrangú irodalmi és tu
dományos iskolázottság birtokában. Mégis, amikor Pándi Pál és Lukácsy Sándor arról 
vitatkoztak, hogy Petőfi csak általánosan szocialista vagy kifejezetten őskommuniszti- 
kus tanokat hirdetett-e, a felvonultatott bizonyító anyag eredendő különbségeitől job
bára eltekintettek: egy költeményből vagy egy politikai nyilatkozatból vett idézet köz
vetlenül összehasonlítható volt számukra, és nagyjából minden ugyanúgy, egyforma 
súllyal eshetett latba. Ha valamelyik költeményben felbukkant egy-egy ideológiailag 
kisajátítható mozzanat, mint ama piros zászlók az Egy gondolat bánt engemet lá
tomásában, sajnáltak volna lemondani róla pusztán azért, mert kívánt értelmezését 
valóságos bűvészmutatványokkal kell elővarázsolni, műbeli szövegkörnyezetében 
egyébként nem lenne rá bizonyíték, sőt a kompozíció egésze mást sugall. Ha egyszer 
Petőfi, érvel Lukácsy Sándor, itt éppen a piros zászlót énekelte meg, éspedig ismervén 
annak szimbolikus jelentését az 1832. évi republikánus felkelésben, akkor „mi másra 
lehet ebből következtetni, mint hogy Petőfi a forradalmi mozgalom árnyalatai közül a szélsőbalt, 
a szociális respublika híveit tartotta lelke rokonainak? Nem számít, hogy a vers szövegében 
a világszabadságért ontott vérről van szó, szociális problémákról ellenben nincs, Lu
kácsy meg van győződve róla, hogy itt a költő elsőként mutatta föl „a világra szóló jel
képet, mely egesítette a szociális forradalom és a világszabadság eszméjét”, ugyanis az „ajkam 
örömteli végszava zendül” szerinte nem jelenthet mást, mint a végső forradalom üdvözlé
sét, s mivel e szókapcsolat Babeuf („az első kommunista forradalmár”) és hívei (Sylvain 
Maréchal, majd Filippo Buonarroti) szótárában a szociális forradalom szinonimája volt, 
napnál világosabb tehát, hogy Petőfi versében ezt is jelenti a piros zászló, sőt, hogy a 
tétel immár fordítva is igaznak tekinthető: „Az Egy gondolat bánt engemet az 
(egyik) bizonyítéka annak, hogy Petőfi forradalmi világnézete buonarrotiánus típusú ideológia



Dávidházi Péter: Egy szelíd filológus észrevétlen hősiessége • 1585

volt. ”  („...ÉS PIROS zászlókkal”. Kritika, 1967/11; 1968/1,3.) S bármennyire szeret
nénk, e sorozatos csúsztatásokkal dolgozó érvelést olvasva nehéz elhessegetnünk a 
gondolatot, hogy miközben a tudós (nyilván jóhiszeműen) erről értekezett, a vörös 
zászló a fennálló hatalomnak is egyik legfontosabb szimbóluma volt, mely persze már
cius 15-én is ott virított a háromszínű lobogó mellett, és aligha Petőfi kedvéért. (E zász
lót ugyan vörösnek hívták, de Lukácsy, sajnos, már tanulmánya első jegyzetében siet 
kiiktatni vörös és piros különbségét, „elvégre a két szín azonos”, a franciában is egy szó 
van rájuk, ő tehát Petőfi szóhasználata iránti „tiszteletből” pirosnak fogja nevezni azt, 
amit immár vörösnek szokás mondani.) Lehetett valami (ma már nehezen látható) 
ideológiai frakciókülönbség Pándi és Lukácsy álláspontjai közt, szándékaik szerint ta
lán az intézményesült balközép és a radikálisabb szélsőbal ellentétéhez hasonlóan; de 
kicsit távolabbról nézvést vitájuk mégiscsak a rezsimnek jött leginkább kapóra, hiszen 
végül is mindkét lehetséges árnyalat a fennálló hatalmat igazolta, genealogikus (szár
mazásiam) legitimációval: egy magát szocialistának, sőt vágyképében kommunistának 
hirdető pártállam a nemzeti költőről állíthatta, mégpedig a tudománnyal szentesítve, 
hogy hivatalos ideológiájának szellemi őse.

Itt sejdíthetjük meg, mik tartozhattak az úgynevezett „tudománypolitikai vonatkozá
sokban is fontos témák” sorába, amelyek kidolgozásában Kiss József nem kívánt részt 
venni. Kár volna, persze, hebehurgyán sutba dobnunk e sokévi forrásfeltáró munka 
gyümölcseit, Pándi kétkötetes összefoglalásától („Kísértetjárás ” Magyarorszá
gon , 1972) Lukácsy további dolgozatain át (Petőfi és Cabet, 1966; Lamartine et 
Petőfi, 1969; Petőfi forradalmi világnézetének fő vonásai, 1972; A XIX. szá
zad költői, 1974) egészen Fekete Sándor legújabb könyvéig (Petőfi evangéliuma, 
1989), a költő forradalmi eszméinek és azok lehetséges francia előzményeinek gran
diózus leltárát, amelyet áldozatkész kutatók, egymás adatait (olykor késhegyre menő 
vitákban) helyesbítve, szorgosan elkészítettek. A mai kutatót azonban (mint Zentai Má
riát, lásd BUKSZ, 1990. 247-248.) nemegyszer kínos élmény várja e torzsalkodó elődei 
olvasásakor. Rá kell döbbennie, hogy tanulmányaikat csak (a szokásosnál is gondo
sabb) irodalomelméleti és módszertani ellenőrzéssel, az aktualizáló csúsztatások és be
helyettesítések kiküszöbölése után tanácsos használni, eredményeiket megszabadítván 
idejétmúlt politikai mellékjelentésüktől, s kellőképpen visszanyesve (a szerzők által 
többnyire eltúlzott) jelentőségüket Petőfi életművében. Hogy ezután mennyi marad, 
továbbvihető és továbbviendő, a nagy párviadalból, mely két ellenséges szekértáborra 
osztotta a Petőfi-kutató kát, s megnehezítette a közös munkát, azt ma még nehéz meg
jósolni, de alighanem kevesebb, mint ami maradandót Kiss József letett az asztalra. 
Talán ilyesféle kegyetlen előérzet szállta meg évtizedek múltán (ItK, 1989. 3. sz) a tusa 
egyik résztvevőjét, Lukácsy Sándort, a költészet egy vándormotívumáról írott kései, 
letisztult, elégikus tanulmányában: hová lett, ugyan hová a múlt, erő és küzdelem, 
hová a dicsőség? Vagy akár a tébolyult sztálini hatalom, áldozataival és kiszolgálóival, 
hová az egész pöffeszkedő zsarnoki rendszer, ott, itthon, mindenütt? Ubi sunt?

Mégis, az örvénylő, felkorbácsolt, nehezen hajózható vízen, amelynek fenekedő szik
laóriásai közt alig látszott a keskeny szoros, egy viharedzett filológus át tudta menteni 
értékes rakományát. Lassanként megtanulta az óvatos navigálás művészetét; felmérni 
a helyzetet, várni a jó szélre, kitérni a zátonyok előtt, s amikor éppen lehet, konokul 
haladni célja felé. Fiatal kollégái szemében körülményeskedőnek tűnt, olykor félénk
nek, nemigen értették, mire való ez a túlbiztosított elővigyázat, de ő idegsejtjeiben
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hordta az ötvenes évek traumatikus családi emlékét, s nem akart kockáztatni. így vagy 
úgy mindkét szemben álló félnek lekötelezettje volt, valamelyest ki is szolgáltatva ne
kik, de mindkettőnek szüksége volt rá, s ez lehetővé tette, hogy valamiféle hallgató
lagos különbékét kössön velük. Pándi könyveinek kéziratait nemegyszer lektorálta, 
szerződéssel vagy szívességből, névvel vagy névtelenül. A korabeli munkamegosztásra 
jellemző, hogy a Petőfi-monográfia egyik (főként ideológiai) lektora Király István volt, 
de kellett mellé egy másik, az irodalomtörténeti korszakban járatosabb szakértő, s a 
választás szinte magától értetődően őrá esett. „Én csak a filológiai részéhez tudok hoz
zászólni, Palikám”, mondta előzékenyen a nagy hatalmú pályatársnak. „Másra nem 
is kérlek.” (Párbeszédüket ő maga mesélte el nekem halála évében, amikor pályafu
tásáról beszélgettünk.) Lukácsy, aki fiatalon, az 1940-es évek végén s a korai I950-es 
években a könyvkiadás irányítója volt, egyszerre a hatalom függvénye és „élet-halál 
ura” (lásd önvallomását, Négy évszak, 1985. 9. sz.), ekkor már (1965-től 1988-ig) az Iro
dalomtudományi Intézet XIX. századi osztályátvezette, Kiss József közvetlen hivatali 
főnökeként. A Petőfi-kutatás tudománypolitikai főtémájába merült osztályvezetőnek 
ugyancsak sokat számított, hogy volt valakije, akinek lassan, de biztosan haladó szö
vegkiadásaira és műhelytanulmányaira az év végi kötelező munkajelentésekben tá
maszkodni lehetett. így a két gigász összecsapásán (mely egyenlőtlen volt, mert a ha
talom Pándi mögött állt) a közös segítőtárs kívül maradhatott, többé-kevésbé függet
lenül, afféle jegyzői szerepben. Nála helyezték letétbe annak az értekezletnek írásbeli 
hozzászólásait és hangszalagját, amelyet Lukácsy Petőfi eszmerokonai című tüzetes 
vitairatáról rendeztek; az egész anyagot 1980-ban, igazgatói megbízás alapján, kiadás
ra készítette elő az Irodalomtörténeti Füzetek számára, de (a nagy presztízsjátszma végső 
patthelyzete folytán) sosem jelent meg. Diplomatikusan száraz rezignációval, de ki 
tudja, talán némi rejtett iróniával is jelenti erről 1981 végén: „mivel a munkát rajtam 
kívül álló okok miatt be nem fejezhettem, az összegyűlt anyagot, feljegyzés kíséretében, Sőt ér e l
nök átadtam”. Sőtér nyugdíjba vonulásával visszakerült hozzá az anyag, s ő holtáig őriz
te a hatalmi huzakodás meddőségének e korjellemző szimbólumát. Egeret vajúdó he
gyek. Közben a Petőfi-kutatás szerény mindenese nap mint nap végezte azt a filológusi 
aprómunkát, amit másoknak nemigen akaródzott elvégezni. Ennek köszönhetjük, 
hogy keze alól sorra kerültek ki a szakma alapvető kritikai szövegkiadásai: Petőfi úti
rajzai, naplójegyzetei és cikkei (V. Nyilassy Vilmával, 1956), prózafordításai (V. Nyi- 
lassy Vilmával, 1956), levelezése (V. Nyilassy Vilmával, 1964), költeményei 1838-tól 
1843-ig (Mártinké Andrással, 1973), illetve 1844januáijától augusztusáig (Ratzky Ri
tával és Szabó G. Zoltánnal, Martinkó András jegyzeteit felhasználva, 1983); a nem 
kritikai kiadásnak szánt, de gondosan ellenőrzött szövegű és aprólékosan jegyzetelt 
Petőfi Sándor Összes művei (I—II. 1976); végül a nagy Petőfi-Adattár forrás- 
értékű gyűjteményes kötetei (I—III. 1987, 1992). Filológusi életmű, a vállalt margina- 
litás jutalma.

Nemcsak a két ősellenség látta be, hogy nem boldogulnának a Petőfi-filológia min
denese nélkül. Minősítési lapjain vissza-visszatér egy jelző: „nélkülözhetetlen”, amit 
csinál. Hatvány Lajos ÍGY ÉLT PETŐFl-jérol száz gépelt oldalnyi filológiai bírálatot írt 
(1962), majd a könyv ellenőrzött és javított kiadása (1967) is az ő munkáját dicséri. 
Hány ilyen szolgálatáról nem is tudunk! A címlapon sosem az ő neve ékeskedett, a 
szakma sem az ő érdemeit zengte és visszhangozta, bár az idő múlásával mintha kol
légáiban motoszkálni kezdett volna a bűntudat, hogy valami nincs rendjén. „A kandi
dátusi fokozat már rég megilletné”, írják 1973-ban a Személyi minősítési lappn, „meg kellene
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találni a módját, hogy textológiai teljesítményeire megkaphassa”. Tudományos fokozatot 
azonban ekkor még textológusi munkára nem volt szokás adni. Disszertációt kellett 
volna írnia. Már az 1969-ben készült minősítési lapján úgy vélekednek róla, hogy „si
kerrel oldhatna meg monografikus feladatokat is”; később csakugyan belefogott egy kan
didátusi értekezésbe (A HELYSÉG KALAPÁCSA ÉS A KOMIKUS HŐSKÖLTEMÉNY), ebből 
1978-ra mintegy kétszáz gépelt oldal el is készült, s még százlap nyit akart hozzátenni, 
ami azonban most már örökre megíratlan marad. Akik az első kétharmad részt olvas
ták, meglepődtek irodalomelméleti érzékenységén. A textológia alacsony tudomá
nyos presztízsére vall, hogy egyik legkiválóbb hazai művelője a kandidátusi fokoza
tot sokkal később, a Petőfi-Adattár első kötetére (1987) kapta meg, már betegen, 
1988-ban, Akadémiai Díjban pedig csak 1985-ben részesült. Ha későn is, az irodalom- 
tudomány doktorává minősítése küszöbön állt, a PETŐFI-OKMÁNYTÁR elismeréseként; 
doktori munkájának kézirata épp aznap érkezett meg opponenseihez, amikor halál
hírét megtudtuk. Posztumusz kell immár megkapnia, a szakma önmagának tartozik 
ezzel. Keserűségünkbe, hogy ezt már nem érhette meg, talán vegyülhet némi fanyar 
vigasztalás: mintha e magas fokozat visszatartásával a sors akarta volna megőrizni neki 
azt a nagyobb rangot, amelyet egy csillogásról lemondó élet munkájával kiérdemelt: 
a háború utáni magyar filológia szürke eminenciásáét.

Utolsó erőfeszítései már csakugyan hőskölteménybe illenek; akik tanúi voltunk, fe
szengve tébláboltunk körülötte, kisebbségünk megszégyenítő tudatában. Az eposzi 
hőst, emlékezhetünk megint Arany János meghatározására, „a halál bizonyos tudatanem 
csüggeszti el, egy percig sem gátolja működését, de sőt növekszik erélye, a mint közelebb-közelebb 
jut az örvényhez”; legföljebb talán „a halál percében fogja el egy csodás rémület”, mely azon
ban „már inkábbphysikai, mint erkölcsi betudás alá esik”. Kiss József életében a vég kezdete 
1988 februárjában érkezett el: daganattal kórházba került, ahol nagy műtétet végez
tek el rajta. Decemberben nyugdíjba vonult, s minden erejét a PetőfI-Adattár be
fejezésére fordította. A következő év végén betegsége súlyosbodott; bizonyossá vált, 
hogy rákja van, melyet sugárkezeléssel próbáltak feltartóztatni. „Kedves Barátom, mivel, 
mint szóban említettem, váratlanul egy alattomos betegség támadott meg, amely sok fontos mun
kámfolytatásában akadályoz, s talán nem is engedi, hogy befejezhessem, erre az esetre az egyiknek, 
amelyet a legfontosabbnak érzek, végigvitelére téged kérlek meg, ill. hatalmazlak fel”, végren
delkezett levélben Kerényi Ferencnek 1990. december 22-én. A Petőfi-Adattár III. 
kötetéről van szó: „Két hónapi folyamatos munkával lektorálásra kész állapotba hozhatnám. 
Lehet, hogy ez az idő még rendelkezésemre áll, mert sugárkezelésem óta megint munkaképes ál
lapotban vagyok, de addig is, amíg ez eldől, jónak látom, hogy [...] arra kérjelek, hogy leadandó 
kéziratomat lektorálásra vállald el, [...] vigyük együtt vagy vidd végig magad [...] megjelenésig. 
[...] Vedd őszinte baráti köszönetemet érte!” Másfél éve volt hátra. Még olvashatta Kerényi 
tapintatos gyorsasággal elkészített lektori jelentését, ennek nyomán még javíthatott 
kéziratán, de a nyomdai levonatokat már az egyedül maradt kollégának kellett gon
doznia. Ezzel a Petőfi-Adattár a nemzedékek közti szakmai együttműködés lánco
latának jelképe lett: az első kötet (Petőfi az egykorú sajtóban és egyéb nyomta
t o tt  forrásokban) nem más, mint Kiss József nagyszabású kiegészítése Endrődi 
Sándor 1911-ben kiadott gyűjtéséhez, a másodikat (Petőfi a kortársak leveleiben 
És naplóiban) Oltványi Ambrus készítette, de az ő korai halála (1983) miatt Kiss 
Józsefnek kellett megszerkesztenie, e harmadiknak (Petőfi-okmányok ) utómun
kálatait Kiss József helyett már Kerényi Ferenc végezte el, akinek szaktanácsaiért a
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gyűjtemény szerzője a jegyzetapparátus előszavában (már nagybetegen, 1991. július 
15-én) mond köszönetét. Miközben a szakma magas presztízsű régióiban személyes 
gyűlölködés mérgezte a levegőt, itt lent az összefogás jóleső példáival vigasztalód
hatunk.

Betegségével tusakodva még volt ereje, hogy felvegye a harcot azokkal, akik éppen 
a Petőfi család sírboltját készültek feldúlni a Barguzinból hazahozott csontváz hiteles
ségét bizonyítandó. Petőfi állítólagos szibériai raboskodásának fantazmagóriája nem 
először került a filológusok útjába; amikor az 1980-as évek közepén újraéledt, a Pe- 
tőfi-kutatók közül leginkább Fekete Sándor szállt szembe vele, de Kiss József is írt né
hány kisebb ábrándoszlató cikket, sőt alapos tanulmánnyal (Petőfi csatatéri halá
la És SZIBÉRIAI SÍRJÁNAK legendája) járult hozzá a tudományos cáfolatra hivatott kö
tethez (Nem Petőfi! Szerk. Kovács László. 1992), melynek megjelenését már nem 
érhette meg. Eközben, 1989 elején, együk alapító tagja lett (és talán legfontosabb belső 
kritikusa) a Kultusztörténeti Kutató Csoportnak, majd e kis közösség havonkénti 
munkabeszélgetéseitől is ösztönözve, s annak első konferenciájára szánva (Irodalom 
És KULTUSZKÉPZŐDÉS. 1989. december 14-15.) megírta nagy tanulmányát, A SZIBÉ
RIAI legenda mint a naiv népi Petőftkultusz terméke címmel, felolvasása után 
pedig élénk vitát folytatott a Barguzin-hívők egyik képviselőjével. E kitűnő elemzés 
nemcsak az Irodalomtörténeti Közlemények különszámának (1990/3. ) ékessége lett, ha
nem szerzője örömére a Látóhatár (1991/8-9.) is közölte. Ám a legszebb, máig isme
retlen, lelkierejéről oly sokat eláruló fegyverténye e csatában még ezután következett.

A szegedi kórházban feküdt, amikor kezébe került a Népszabadság 1991. november 
9-i számának fizetett hirdetései közt Morvái Ferenc nyílt levele az Akadémia elnökéhez 
és Budapest polgármesteréhez, mely hangzatos frázisokat pufogtatva a Petőfi család 
sírjának felbontását akarta kierőszakolni. Felindulásában azonmód, betegágyán el
kezdte fogalmazni válaszát. Gépelt tisztázatának keltezése szerint december 5-én fe
jezte be, s aláírván („Kiss József nyugdíjas, az irodalomtudomány kandidátusa’j  elküldte az 
újságnak, amely azonban, örök szégyenére, megtagadta közlését. A kiadatlan maradt 
cikknek már a címe riadót fújt. Állítsuk meg Morvái Ferencet! Egy türelmét 
vesztett Petőfi-kutató nyílt levele a N épszabad SÁG olvasóihoz. Mint szeré
nyen s önérzettel előrebocsátja, azért szól hozzá az ügyhöz, mert egy Petőfi-kutatással 
töltött élet jussán felelősséget érez iránta. Ami azonban végképp kihozza a béketűrés
ből, az messze túlmutat a barguzini csontok hitelességének kérdésén; egy sokat megélt 
ember figyelmeztet arra, honnan ismerősek s miért veszedelmesek a politikai rend
szerváltás utáni közéletünkben Morvái gátlástalan vitamódszerei. „Nyugtalanító fejle
mény azonban, hogy ha értesül is valamilyen ellenvéleményről, érdemi vita helyett az azt han
goztató személy múltjával kezd foglalkozni: lekáderezi vagy mai szóval élve »átvilágítja«, mintha 
-  mondjuk -  egy volt párttag vagy (uram bocsá!) egykori párttitkár mint szakértő nem végezhetne 
lelkiismeretes és megbízható munkát. ” Belső függetlenségre vall, hogy ő, aki sosem volt 
párttag, aki apja és bátyja meghurcoltatása után a káderlapok rossz emlékű világában 
maga is átélte a kiszolgáltatottság szorongató érzését, az örömmel fogadott új rend
szerben nem kovácsol tőkét feddhetetlen múltjából, nem igyekszik bosszút állni, sőt 
éppen ő védi a volt párttitkárok szakmai tisztességét, mégpedig azokkal szemben, 
akiknek módszerei szerinte nem különböznek az egykori lekáderezőkétől. „Ha Morvái 
úr e nyílt levelem folytán engem is át kíván világítani, ám tegye (esetleg a közelmúltban készült 
nagyszámú röntgenleleteimet is felhasználhatja), állok elébe!” Aki mindig szabatos és tartóz
kodó stílusban írt, itt milyen finom iróniával teszi nevetségessé az újbarbár politikai
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zsargont; s mennyi erő, türelem, micsoda nagylelkűség és elegancia kellett ahhoz, 
hogy a közelgő halál egyre biztosabb tudatában még tréfálkozzon is, keserű humorral, 
saját betegségén! Ha valahol, itt illenek rá maradéktalanul Arany János meghatott sza
vai, amelyekkel az eposzi hős végküzdelmét kommentálta: „Mily rendítő nagyság ez a 
nyugodt elszánás, szemben a végzettel!”

Ama végső, „physikai” megrettenésnek, amelyet Arany szerint még az eposzi hősnél 
is várhatunk, nála alig láttuk nyomát. Felgyorsult munkaritmusát és intézkedéseit 
nem félelem hajtotta, hanem nyilván zsigereiben érezte, versenyt kell futnia az idővel, 
hogy befejezhesse művét, s rendben hagyja itt a rábízottakat. Mintha hallanám, ahogy 
torkát köszörülve odahív intézeti asztalához, hogy elmagyarázza az akkurátusán 
összezsinegelt és csoportokba rakott iratok rendeltetését. Zavartan álltunk a baljóslatú 
papírtomyok előtt. Mondhattam volna, talán próbáltam is, hogy fölösleges vagy leg
alábbis korai még erről beszélni, de látszott a szemén, hogy méltatlannak tartaná. Hig
gadt szakszerűséggel röviden összefoglalta teendőinket. Csak hetek múlva, amikor 
még egyszer bejött valamit elintézni, lesoványodva és megviselten, s találkoztunk a 
folyosón, csak akkor tört föl belőle a szavak újfajta árja, egy nála szokatlan, kényszeres, 
csapongó beszédfolyam, mely mögött érezni lehetett az irtózást az elhallgatástól, a 
nemlét csöndjétől. Azután, mint aki felocsúdott, ugyanolyan hirtelen abbahagyta, 
majd szabadkozva, bocsánatkérően elköszönt. Ideje fogyásával mindinkább az életidő 
problémája foglalkoztatta; utolsó heteiben Heideggert olvasott, fiával megbeszélve, a 
Lét és iDŐ-t, az időbeliségről szóló fejezeteket. Amikor május 13-án, szerdán, az in
tézetben megcsörrent a telefon, halálának hírére a titkárnő csak ennyit mondott: ő 
volt itt hozzám a legjobb.

Az eposz főhőse, fejtegeti többször Arany János, „nem működik teljesen szabad akarat sze
rint, hanem valamely fensőbb, isteni akaróinak a végrehajtója”, azaz „isteni rendelésből” cse
lekszik, „sorsa Isten által már eleve el van határozva”. Itt azonban meg kell torpannunk, 
lemondva az eddig követett párhuzam végigviteléről, nem érezvén illetékességet Kiss 
József életének bármiféle transzcendens értelmezésére. Pályafutásának evilági jelen
tését is alig tudjuk úgy-ahogy kibetűzni. Legföljebb annyit remélhetünk, hogy élete 
történetének összegyűjtött mozaikköveiből kirajzolódik, az utánunk jövőknek példa
ként, milyen ember volt. Olyan, aki megtalálja a világ gazdátlanul hagyott terheit, s 
akit megtalálnak a világ gazdátlanul hagyott terhei. Egy intézeti kollégája, Rónay Lász
ló írta róla (akaratlan jelkép: éppen a Rejtőzködő legendárium című kötetben, 
mely nem neki, hanem az egykori kultúrpolitikusnak állít emléket), hogy az 1970-es 
évek közepén, Pándi és Lukácsy öldöklő háborúja után, „az egész Petőfi-kutatás meghalt 
volna az intézetben, ha nincs ott Kiss József, aki a legkiválóbb Petőfi-kutatók közé tartozik. Fekete 
Sándor elment, maradt Kiss József a kritikai kiadás iszonyú terhével, amit ő csodásán cipel”. 
Igen, maradt, ő mindig maradt, a gazdátlanul hagyott terhet fölvette és vitte, kora 
változó őrületei közt, póztalanul, zokszó nélkül, amennyire erejéből telt. Amióta hi
ányzik közülünk, mert végül nem maradhatott tovább, mindinkább érezzük, hogy so
kunk vállaira szétosztva is mekkora súlytöbblet nehezedik. Jó volna elfogadnunk, to
vább kellene vinnünk. Bárcsak fel tudnánk nőni a feladathoz.


