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I. 

Benedek Elek, Kós Károly 
 

Páskándi Géza kétségkívül a modernség, az abszurd (saját szóhasználatával: 
az abszurdoid) irodalom kiemelkedő magyar mestere volt. Sok műfajú életművé-
nek1 egészét határozza meg az a különlegesen színes és eredeti stílusvilág, amely 
mindig izzó feszültségbe hozza a szemléletes, példázatos, akár szenzuálisan meg-
ragadható gondolati dimenziókat a végletekig elvonatkoztató, fogalmi absztrakci-
ókkal operáló intellektuális éleslátás lényegkereső keménységével. Páskándi bra-
vúros eszmefuttatásokkal dúsított esszéírásában, irodalomtörténeti tanulmá-
nyaiban ugyancsak megfigyelhető, hogy az izgalmasan felkavaró fejtegetések és 
elmélkedések nyelvileg, s így értelmileg is ismeretlen távlatokra képesek 
rávillantani, hogy az ismert valóságjelenségeket is vibrálóan metsző fénybe tudják 
helyezni. Elevenné frissülnek a felszíni meg a rejtett összefüggések, megvilágító 
perspektívában élednek meg az evidenciák is. Keverednek a tudósi, szakfilozófiai 
terminológiát mozgósító okfejtések és a finom stiláris invencióktól hemzsegő 
lírai-művészi vallomásfutamok, bölcselői gondolatkalandok. És mindig markáns 
történelmi, erkölcsi, humánontológiai vonzatú érték- és érdektartalmakra kon-
centrálva árad a szó: folyvást az emberi létminőség, az együttélés, a szabadság, a 
szellemi önérték, a társadalmi kiegyensúlyozottság lehetőségeit és módozatait 
firtatva — és az emberibb létezésmód esélyeinek igézetében. Ez a súlyosan, 
erőteljesen logikai veretű, az ész harcához minden racionális és spirituális esz-
köztartalékot felhasználó, ugyanakkor sajátos asszociatív rugalmassággal, szelle-
mesen sziporkázó esszépróza azért is tömörödik gyakran katartikus lendületűvé, 
mert sohasem mond le az emberi megigazulás, vagy legalábbis józan önmeg-
emelés bűvös kihívásainak elfogadásáról. Sem a keresésről és a felfedezésről, sem 
pedig a megtalálni vélt igazságokról. Mindezzel Páskándi kimondottan — azaz 
önjellemző módon — is kapcsolódik a magyar esszéírásnak ahhoz a hagyo-
mányához, amely gondolkodástörténeti kontextusban ezt a sok árnyalatú műfajt 
— szerinte — „afféle filozófia-pótló”, „-kiegészítő” szereppel ruházta fel, a vele 
járó küldetéstudattal; amely Adynál mintha a hitvitázó, disputairodalmi „pro-
testáns hőskor” szellemének új megtestesülése lenne, s amelynek Németh László 
pedig „még sokáig fölülmúlhatatlan klasszikusává” vált. Amely — a „gondolati 
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publicisztikával” és a „versbeli filozofikummal” együtt — régebbről eredően 
úgyszólván „a szellem gerillaharcosaként”, nyitott „szabadgondolkodásként” tölti be 
hivatását — a merev hivatalos intézményességen és rendszereken kívüli szemlélet-
módjával, a változó, helyi valóságokon edzett nézőpontjával, illetve a „legelszántabb 
metafizikát” is „érzékiesítő”, „megszemélyesítő” „földközeliségével”. 
Páskándi irodalomtörténeti esszéi rendre az analógiák, a párhuzamok, a 

ráismertető megfigyelések, logizmák villanófényébe igyekeznek állítani azt is, ami 
élményszerű, meg azt is, ami lényegszerű tapasztalat — vagyis az élet és az 
életmagyarázat, a világ és a világértelmezés örökös kettősségére utalva részeltetni 
a gondolati kanyarok követőjét magának az életismeretre törő gondolkodásnak a 
gyönyörűségében. A huszadik század nagy magyar íróiról (Ady, Kosztolányi, Ka-
rinthy, József Attila, Radnóti, Csoóri Sándor, Szilágyi Domokos stb.) beszélő 
tanulmányok különösképpen törekszenek arra, hogy az egyes életművek inter-
pretációjában az elemzően feltárt bölcseleti, művészi, világképi mélységek és ma-
gasságok végtelen vagy határtalan horizontjai úgy táguljanak, nyitódjanak, bonta-
kozzanak elénk, hogy közben a szellemi fenomén morális magasrendűségének a 
jelentősége is méltóképpen kidomborodjék. Ezekből az írásokból nyújt repre-
zentatív válogatást a Pomázon a Kráter Műhely Egyesület kiadásában 2005-ben 
megjelent Mesterek kortárs szemmel című kötet, amelyet méltatva Mezey László 
Miklós lényeglátó kiemeléssel megállapítja, hogy Páskándi „körüljáró” esszéiben 
„a magyar folklór ködbe vesző kezdeteitől a kortárs költészet aktuális alkotásaiig 
minden mindennel összefügg”, s hogy az a fő felismerés munkál bennük, misze-
rint „irodalmunk megannyi történeti, stiláris, motivikai ága-boga egymásba fonó-
dik”, az igazán jelentős alkotók életműve valamiképp „összeér”, „egyik a másik-
ból következik, évszázadok jeleseinek munkássága egymásba kapcsolható, 
egymásnak előzményei, folytatásai, reflexiói”, s így mindőjük műve egymással is 
magyarázható, a sokféle „irodalomtörténeti, tárgytörténeti, esztétikai, stiláris és 
nem utolsó sorban magyarság-vállalási” összekapcsolódásaik révén; igazolódik, 
hogy „irodalmunk egésze organikus, eleven egység, amelyet bárhol kezdünk vizs-
gálni, folyton az egészre kell figyelni”.2 — És ilyen gazdag szövetű írások tehát a 
többi között Páskándinak azok a (nagy)esszéi is, amelyek Benedek Elekről, Kós 
Károlyról, Tamási Áronról vagy Dsida Jenőről szólnak. Mindőjük az erdélyiség, 
a népi és a nemzeti hagyományteljesség, az össznemzeti szemléletvilág és az 
egyetemes emberi, erkölcsi, művészi eszmélkedés nagy folyamataival, a modern 
európai vagy világtendenciákkal párbeszédet folytató, nemegyszer azokat meg is 
előlegező nyitottság olyan képviselője, akik szerepéről és jelentőségéről beszélni 
egyszerre múlt- és példaértelmezés, valamint követendő távlat és jövőorientáció. 
 

* 
A nagy erdélyiek sorában felidézett Benedek Elekről értekezve3 Páskándi azt 

az érdekes jelenségformát taglalja, amely később a posztmodern teoretikusok 
meglátásai között is hangsúlyossá válik. Voltaképpen az „egyidejű egyidejűtlen-
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ség”4 (R. Koselleck) kategóriájával, fogalmával illethető szellemi-eszmei konstellációk 
különösségéről beszél, amikor számba veszi, hogy ki mindenkinek volt kortársa a nagy 
huszadik századi modernizmus vonulatába tartozók közül Benedek Elek — 
Bergsontól, Freudtól Einsteinig, Spenglerig és Husserltől Saussure-ig —, miközben ő 
tudatosan a múltba fordulva támaszt mintaadó erkölcsi eszményeket és követendő 
normákat, a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek romantizáltan is autentikus 
alakjának, törekvéseinek megrajzolása révén. „Egy majdnem teljes térbeli egyide-
jűségben (két egymás mellett szorosan ülő emberként) a történelmi idő más és más 
távoli pontjain lehetünk (más az időérzetünk: az egyik éppen emlékezik, a másikat 
leköti a jelen látványa)” — írja Páskándi. Ennek az újabban (például a kortárs 
posztkoloniális kritikai diskurzusban is5) termékenyen kibontakozó, megengedő 
kontingenciára épülő irodalom- és kultúraszemléletnek vagy művelődéselméletnek az 
egyik kiváló példája lehet az, ahogyan Páskándi az „elkésettség”, a „vidékiség” stb. 
hamis (esetleges, sőt eddig bizonyos fokig uralkodó) vádja alól kimenti Benedek 
Eleket, aki mint „visszanéző” típus a múltban nagy kedvvel elidőzik és abból erőt 
merít. „A ’népszolgálat’ közismert fogalma az ő magatartásában igazán kitapinthatóvá 
válik. Kriza tájai felől jőve szolgálni a népet, többek között a saját szellemi kincseinek 
egybegyűjtésével, feldolgozásával is. Ébredjen rá — milyen szellemi javak birtokosa. 
És ezt lássák meg azok is, akik eleddig vakok voltak. A népi irodalom nagyjai majd 
mindezt lázítóbban mondják el, de mégis ő az egyik előfutáruk.” A „nagy magyarok 
életéről” szóló írásai, portréi egyszerre patinásak és kristálytiszták, mint „a hegyi 
patak”. A megszerettetés és nem az elidegenítés, a deheroizálás a céljuk. Morális 
mércék felállítása — az igazi pedagógia örök törekvésének jegyében. Az életrajzi 
személyiség-portrék is így — a természetes romantikus példakép-állítás vonásai 
mellett — helyes reflexeket kialakító „prédikációs-emlékbeszédes” jelleget nyernek. 
Így jelenik meg Mikes hűsége a fejedelemhez, Kőrösi Csoma hűsége az őshaza 
megkeresésének gondolatához, Wesselényi hűsége saját őszinteségéhez, Széchenyi 
hűsége a Magyarország felvirágoztatásának tervéhez. „Változatok a hűségre” — 
összegzi Páskándi, rámutatva ugyanakkor, hogy a példázatosan nemes erények, az 
„ajánlatos tulajdonságok” (akarat, következetesség, szolgálat, szívósság, szorgalom, 
céltudatosság, becsület, szigor, szülői, gyermeki, baráti, testvéri szeretet) milyen 
emésztő dilemmák és gyötrelmek közepette érvényesülnek. „Kölcsey testi gyarlósága 
ellenére valósítja meg önmagát, Csoma szegénysége ellenére, Mikes nosztalgiája ellenére 
stb.” Pontosan egybehangzik ez azzal, amit később Csoóri Sándor definiál egyik 
számvető-programadó esszéjében: „Magyar az, akinek napi gondot okoz a magyar-
sága. Még végletesebben fogalmazva: magyar az, aki az érdekei ellen is magyar akar 
maradni! — A kérdés tehát nem faji, ahogyan sokan értelmezni szokták és szeretik, 
hanem filozófiai és erkölcsi.”6 
 

* 
A Kós Károly születési centenáriumán megjelent tisztelgő, egyszersmind 

megvilágító erejű, egyúttal valamiféle önjellemzésként, ars poeticaként is olvas-
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ható tanulmány (A Mindenevő Szellem)7 természetszerűleg emeli ki a Kós Károly-
jelenség különleges, transzszilvánizmus- és általában kultúraalapító voltát, felrázó 
és megújító erejét, s az örök értékű emberi-közösségi kulturális tradíciókhoz kö-
tődő és ragaszkodó gyökerességét. Archaikus mélyértelműség, ősiségnek és 
modernségnek a szintézisbe hozása, egyén és nemzeti kollektívum fizikai és szel-
lemi-morális (vagyis gyakorlati és spirituális) méltóságának, tisztaságának a vé-
delme, építő identitásőrzés és másokkal való testvéri összetartozástudat, s a min-
dezt káprázatos formai sokszínűségben megnyilvánító enciklopédikus tudás-
minőség: olyan megvalósított eszménye ez Kós Károlynak, amely szellemi 
mélyszerkezetében a legszervesebb rokonságban áll mindazzal, amit saját pályá-
ján Páskándi is hordoz és felmutat. Mert csak felületesen lehet az író, az építész, az 
etnográfus, a nyomdász, a műtörténész, a grafikus, a szerszámkészítő, a gazda és 
közgazda, a politikus, a kultúra- és életszervező Kós Károly életművének stiláris 
karakterét úgy különböztetni meg a késő- vagy utómodern, a neoavantgarde, az 
abszurd experimentalizmus Páskándi-féle modelljétől, hogy ne döbbenjünk rá az 
éppen az eltérések nyomatékosította örök, bár mindenkori változásokkal áramló 
aktualitásban rejlő hasonló törekvésekre, sőt, mutatis mutandis, a polihisztorság, az 
„uomo universale” — vagyis a sokoldalúság, a sokműfajúság, az ezermesterség — 
képleteiben a lényegi azonosságokra is. Tökéletes összhangban állhat egymással egy 
a régiségbe merülő, s onnan inspirációkat és aspirációkat feltámasztó létszemlélet, a 
felfedezéssel és az invencióval újra- vagy újjáalkotott minőségegész, az a Kós 
Károly-i újjáélesztett komplexitás, amely a szakosodás, a tudatforma-szétágazás 
előtti funkcióösszetettség szerint orvossá, művésszé, prédikátorrá stb. egyszerre tette 
„a törzs varázslóját” — egy archaikus-félprimitív „éden” életteljességének, „zöld és 
arany Fájának” igényével —, s a tudás, a művészet, a vallás, vagyis a kultúra 
mindenségtávlataival elsősorban létérdekű, megmaradást és felemelkedést segítő, 
egzisztenciális horderejű cselekvésfolytonosságban áradt szét; és az a másfajta 
kifejezésmódban megnyilatkozó teremtésakarat, amely azonban szintén a létevi-
denciák metafizikai megkérdőjelezhetetlenségét, a transzcendentális értelemben is 
szavatolt emberi önazonosság, méltóság és nemzeti önállítás, építés-önépítés 
axiomatikus feltétlenségét hirdeti, a mindennemű pusztításösztönök, élettagadó 
gyilkos indulatok ellenében. A modernista és az abszurd spekuláció bármilyen 
szellemi szabadsága — ha az valóban hiteles és megszenvedett — sem állhat 
ellentétben a morális előfeltevések keresztényi alapú szentségével. „Tagadhatom a 
lét végső értelmét rogyásig, úgyszólván: magánügy — no, de egy pillangót megölni, 
megölésére biztatni vagy azt megengedni, pláné, ha kihalófélben lévő fajta: ez már a 
felelősség más fejezete”; „Épp abszurd voltunk kötelez, hogy mindig mindenben 
észrevegyük azt, ami képtelenség. Az abszurd épp a nemes logika tört cserepein sirat 
valamit, még ha nevetve is, vagy fél szemmel nevetve.”8 
A „szakbarbárság korában a szellem nagy üdítőjeként”, pezsdítőjeként, „felső-

fokú hivatásosságában” ható Kós Károly-i magatartást adys fogalommal „mu-
száj-herkulesi” sokoldalúságnak nevezi Páskándi, s a Reményikkel emblema-
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tikussá vált „ahogy lehet” szituáció rajzával körvonalazza. A „magad uram, ha 
szolgád nincsen” szólásmondással markírozza azt az önmagára hagyatott 
elszántságot, amelyet a „Sancta Varietas, a Szent Változatosság nyugtalanítása, az 
önelégületlenség és a próbálkozások ereje” bűvöl magához. „Szellemi min-
denevőként” aposztrofálva Kóst jelzi, hogy „a Mindenevő Szellemnek története 
van”, legalább a francia enciklopédisták óta. S kifejti, hogy a szellemi szabadság 
végtelensége a felelős gondolkodás körültekintésével párosul. Mert „a poli-
hisztorban sem pusztán a nagy szellemi étvágy működik, s nem is csupán a 
benne viszonylag egyenletesen elosztott hajlam, képesség egyidejű megléte, ha-
nem korának veszélyes ráutaltsága is”. Mert az erdélyi fejedelmek, Bethlen Gá-
bor és a többi legjobbak is: Mohács után is „még mindig az egészre, a teljes hazára 
gondolva cselekedtek. Olyan ez, mint midőn szorultságból kisebb házba költöz-
tünk, de gesztusaink még szélesek”. S a „fő történelmi dallam végül is azonos 
vagy nagyon hasonló lesz. Maga a megmaradás.” 
Ez pedig a befelé és a kifelé tekintés egyidejű nyitottságával biztosítható, már 

ami rajtunk múlik: „Provincia és Nagyvilág” együtt-látásával. Hiszen „a ’provin-
cia’ a megmaradás egyik esélye, mint némely halnak a holtág vagy öböl”. Gyakori 
eszmefuttatása irányul Páskándinak afelé a tézis felé, hogy az anyanyelvi öntudat, 
a vallási tudat, a történelmi eredettudat milyen szinonimikus vagy szinekdoc-
hészerű módon, de mindig organikusan szövődik egymásba. S hogy ezzel a 
minden irányba tekintő önelemzéssel és a toleranciával nemcsak az „etnikai 
együttélés”, az „egyidejű többnyelvhasználat”, s nem is csak a „vallások 
koegzisztenciája” érhető el, hanem: „az egyetemesség és a ’vidékiség’ (’tájjelleg’) 
szimultán kifejeződése” is. Merthogy a türelmességnek nem kegyszerűnek, ha-
nem elvinek kell lennie, hogy „az együttélés nemcsak adott-kapott-változó törté-
nelmi helyzetet, esetleges kölcsönt, segítséget, pillanatnyi kiegészülést, hanem 
határozott, és állandó vagy tartós egymásrautaltságot is” jelentsen; „Más szóval a 
gyökeres egyenlőség autentikus formáját. Csak azok lehetnek egyenlők, akik átér-
zik és nyíltan elismerik egymásra szorult mivoltukat. Bármilyen más egyenlőség-
forma képmutatáshoz vinne.” Az erdélyi szellem óriásai (az Apáczai- és Bölöni 
Farkas-félék hosszú sorába tartozók) európai tájékozottságukkal valami „kintről 
befelé történő szellemáramlást” biztosítanak. A látókör további része a szom-
szédság, a kistáji, a regionális szféra. S mindezt kiegészíti az a fajta „befe-
létekintés”, a Krizák és Orbán Balázsok örök időszerűsége, amely tökéletesen 
elhibázottá teszi és hatálytalanítja a provincializmus meg-megújuló, divatos vád-
ját. Mert — ahogyan Kós Károlyra vonatkoztatva is — Páskándi megint és me-
gint leszögezi: kozmikus értelemben is a világ, a mindenség „vidékekből” áll; 
„Földünk is csupán provincia (és provinciális) az egyetemesnek mondott törvé-
nyek uralma alatt. Nyelveink holmi diaszpórák a végtelenségnek keresztelt tér és 
idő hangjai közepette. Pánprovincializmusban élünk. Láthatjuk naponta.” A „be-
felé-tekintés” és a „kifelé-nézés” pedig egyidejű folyamat — történelmi bizo-
nyítékok szerint is. A magyarság megmaradásának (többek között tehát a tran-
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szilvánizmusban is benne foglalt) szükségképpenisége így logikai, ontológiai, 
metafizikai és históriai őselvek, ősigazságok alapján is igazolható létevidencia — 
minden fenyegetettséggel szemben, s minden ellenkező indulat megokoltságát 
cáfolva. 
Kós Károly is az a fajta építő polihisztor politikus volt Páskándi látószögében, 

aki a létezés lényegszerűségeire a maga szokatlan „soktudományú” és „kompara-
tív” szellemisége (mint egyben üldözöttsége) folytán olyan történelmi táj 
kérdéseire is válaszokat tudott adni, ahol „sok vallás, nyelv, ízlés és sok szokás 
osztozott a koponyákon és a lelkeken”; „ahol ezerféle külső és belső szem-
ügyrevétel kényszere uralkodott már annyiszor”. S aki fölismerte: „bármiféle-
fajta kisebbség önálló, de rugalmasan tájékozódó szellemiség, politikai-gazdasági-
nyelvi-kulturális-vallási és etnikai érdekvédelem nélkül még a legkisebb jól 
szervezett minoritásnál is kevesebb, s inkább lemorzsolódik. Eleinte ugyan 
összetartja a közös emlékek szinte tehetetlenségi ereje, de magára hagyatva (méltó 
vezetés nélkül) majd a diaszpóránál is jobban szóródik szerte. Táplált történelmi 
tudat nélkül elnyeli a hosszú idő, vagy a tizedelő rövidebb, s az idő nevében fel-
lépő, szólaló többség képviselete.” A „haladást is ismerő” összetartozástudat, a 
hagyományápolás „kiválasztottja” vagy egyszerűen csak „alkalmasa” Kós, akinek 
vésőjét, tollát valaki vezeti — „ők fogják a ceruzát”, vagyis az ősök és az apák 
régvolt nemzedékei —; „amiként a Szentlélek sejtelmesen zizegtette a Biblia 
éppen ott kinyíló lapjait, aholis a Boldog megtalálta a várva-várt idézetet — 
valahogy így történik?” Így lesz maholnap minden pszichológia kisebbség-
pszichológia, s a stílus is kisebbségi stílus, mert „a kisebbség érzékenyebb, 
változékonyabb, mindenre figyelő”; „történelmi lakmusz”. És maga „Próteusz is 
abszolút kisebbség volt a mitológiában. Egyetlen istenség, aki bármilyen, még 
többségi alakot is ölthetett”. Kós Károly a kisebbségiségben is az állandóságot 
reprezentálja, demonstrálja: hogy „a káoszba taszított ember is meglelheti a maga 
archimédeszi pontját”. A küzdelem és a teljesigényűség hívásának eleget téve. 
Hiszen „a kicsiny és kevésevő még reménykedhet: ha ma nem, holnap bizonyosan 
rátalál valamelyik kedves táplálékára. De ha a nagy, a ’mindenevő’ nem talál 
semmit, akkor ő nem néhány táplálékot, de a mindent veszítette el. S akkor e vi-
lágnak — lehet — nincs is tápláléka. Kós Károly műve megmenekült e szörnyű 
— e legszörnyűbb — haláltól.” 
 

* 
E fenti tanulmány mellett egy sok új szemponttal kibővülő másik munka is 

foglalkozik Kós Károllyal (A „muszáj-herkulesség” nagy változás és veszély korában — 
Néhány általános gondolat Kós Károlyék szerepéről, 1983–1994).9 Kós Károly klasszi-
kus példája, hősies jelképe lehet a hagyományos erdélyi értelmiségi létforma — 
az Apáczaik, a Bolyaiak, a Bodor Péterek és a többiek megtestesítette „egyetemes 
ember” — különleges sajátosságának: a sokoldalúságra támaszkodó, a sokféle 
tevékenységre építő nem „szakbarbár” polihisztori, ezermesteri magatartás, a 
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reneszánsz-humanista típusú alkat és mentalitás megvalósulásának. Annak a fajta 
értékösszesítő szellemiségnek és gyakorlatiasságnak, látás- és viselkedésmódnak, 
amely a „magad uram, ha szolgád nincsen” jellegű felfogás érvényesítéseképpen 
az emberi önmagára utaltságból és hagyatkozásból — a kellő öntudat és önérzet 
szerény, de határozott meglétének segítségével — szükségképpen kovácsol 
erényt és erkölcsiséget. Nem kis részben táplálkozik ez a beállítottság a „társa-
dalomérzékeny”, a társadalmi szükségességgel azonosuló, a népszolgálatba ágya-
zódó, demokratikus és decentralizáló erdélyi protestáns tradíciókból: hogy „a 
reformátorok egyidejűleg a szellem ’mindenesei’ is” voltak: „tanárok, tanítók, 
nyomdászok, hitvitázók, prédikátorok, írók, költők, műfordítók, tudósok, egy-
házi méltóságok és nem utolsósorban tevékeny alakítói a politikának”. A szellemi 
alapítói munka, a fundamentumok lerakása pedig eleve és kiváltképpen sok-
oldalúságot tételez fel, mert „sok a feladat — s nincs mindenre ember”. A válla-
lás, a vállalkozás minőségét a humán értéklátás és a munkálkodási ösztön meg-
annyi vetületében mutatja fel Páskándi, s gyökereit vagy párhuzamait például a 
természeti, az ősközösségi ember bizonyos cselekvésmozzanataiban is tetten éri. 
Egy ehetetlen kókuszdiónak valami díszes tárggyá való kifaragása az értékfelis-
merő készség lenyomata és alapja lehet, egyféle érték másfélével való helyet-
tesítésének a kezdete, a valahogyan mindent megmunkáló, megnemesítő vagy 
csupán felhasználó értékteremtés (és „érték-korrekció”) archaikus kiindulása. A 
használati, funkcionális, esztétikai és egyéb értékfélék egymáshoz való szoros 
viszonyulásának kialakítása, az eszes homo faber semmit veszni nem hagyó, 
önellátó, szerves és mindig valamilyen értékben — egyszerre értéksűrítő és 
értékdifferenciáló szemléletformákban — gondolkodó hajlamának megjelenése: 
egyszersmind megállíthatatlanul szétgyűrűző történeti folyamatosság eredete — 
antropologikum és históriai jelentőségű megmaradás-, teremtésvágy együttesé-
ben. (Látható: a sokoldalú ember története messzire nyúlik vissza, „a határozot-
tabb munkamegosztáson túli /előtti/ időkbe, a sokirányú veszély koraiba, ami-
kor nem minden veszélyre akadt »specialista«”.) Cselekvő realizmus ez Kós Ká-
roly esetében is, ahogyan Páskándi summázza-definiálja. És ez a reális belátáso-
kon és körültekintésen nyugvó személyes elszánás és példamutató cselekvőkész-
ség egyúttal az egész erdélyi magyar közösség számára is irányjelzővé válhatott. 
Mintaadó, kollektív modellteremtő erővé, amely eredményes tudott lenni a tria-
noni katasztrófa áldozatául esett erdélyi magyarság szétomlásának, széthullásának 
a feltartóztatásában. Amely hosszú távra terelte mederbe az élniakarás energiáit, s 
a változások és a fenyegetések korában a veszélytudat és a jövőteremtés 
feszültségében alkotott örök érvényű programokat. (A helyzettől függően ki-
dolgozott távlatos munkaprogramot jelentve, „amelyben a tájékozódó várakozás 
rövid szakasza után kijelölik a feladatokat”.) 
De jellemző, ahogyan Páskándi az ezt megelőző, ezzel ellentétes maga-

tartásmódnak is a mélyére néz: azoknak az első zsibbasztó-bénító — úgymond 
„szellemi hibernációba” kényszerítő — érzelmi reakcióknak, amelyek a döbbene-
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tes (hihetetlen, és az azt megélők által alig is hitt) országvesztést közvetlenül 
kísérték. Egy etológiai párhuzammal, a tanatózis fogalmával írja ezt körül: „Ha a 
periklizmus (veszély és veszélyeztetettség tana) felől nézzük: tulajdonképpen 
több ez, más ez mint hibernáció, sokkal inkább tanatózis, vagyis ’tettetett halál’. 
Amit az állatoknál megfigyelhetünk a nagy veszély, a veszélyes változás idején — 
az többé-kevésbé az emberekre, az emberi kultúrákra is jellemző. Bizonyos 
állatoknál megfigyelhető, hogy amikor már a nagyoktól nem tudnak elfutni, meg-
vívni vele pedig nem akarnak, hisz semmi esélyük nincs — halottnak teszik 
magukat. Az etológiából, állati viselkedéstanból nyugodtan kölcsönkérhetjük te-
hát a tanatózis fogalmát, alkalmazván a szellemi jelenségekre is.” És tovább is 
boncolgatja e jelenség indítékait, körülményeit, értelmét: hogy a rémületen, az 
önbénító tehetetlenségen túl üzenet ez az ellenség számára — éspedig a tét-
lenségről, a veszélytelenségről, azért, hogy az a halottnak látszót hagyja életben. 
Az ellenség veszélyérzetének az elaltatását is célozza ez — s azonkívül a merev-
ség ijesztő, zárt, kiismerhetetlen. Radikális önvédelmi taktika tehát, s a kisebbség-
pszichológiában mindig is megfigyelhető a túlerővel, a többséggel szemben — 
Páskándi szerint; s a kábult hallgatás egyben várakozás is.  
Mégis, a valódi reményeket keltő stratégia a kisebbségi nemzet egységét, ré-

szint a tradicionális patriarchális viszonyokra (az úri nemesség szegények iránti 
felelősségérzetére) épülő egységpolitikát is szorgalmazó érdekérvényesítés, az 
érdekképviseleti elkötelezettség, az állami lojalitás melletti autonómiakövetelés, a 
sorsvállaló és helyzettudatos önépítés-önszervezés, az értéktanúsító életberen-
dezkedés, a másik népet megbecsülő egyetemes emberségparancs szerinti 
egyenlőség-, szabadság- és testvériségeszme ébrentartása, egyáltalán: az életigényt 
megalapozó, serkentő és kinyilvánító, dinamikus, energikus élet- és intézmény-
szervező aktivitás lehetett. Például a kultúrateremtő és -terjesztő hivatásmorál 
jegyében, amelyben az alsóbb néposztályokat munkaerőként alkalmazó, de 
ugyanakkor nemzettársként elfogadó, Széchenyi-típusú arisztokrácia is te-
vékenyen osztozik — a szolidaritás és a hagyományőrző modernizálás terve sze-
rint; vagy a népek közötti értékalapú és kölcsönös barátság eszményi szellemé-
ben, amely kizár mindenféle erőszakos beolvasztásra való törekvést. És ez olyan 
körülmények között, amikor viszont — Páskándi szavaival — „maradt az elnyo-
más, a numerus clausus, a beolvasztási kísérletek, a kompakt, egy tömbben létezés-
ből a diaszpórába-taszítás, a statisztikai manipuláció a lakosság arány-számával és 
a többi”. A hajdani, 1918-as — a teljes politikai jogegyenlőségről, érdekvéde-
lemről, a szabad anyanyelv- és vallásgyakorlásról, a teljes szólás- és lelkiismereti 
szabadságról szónokoló — gyulafehérvári ígéretek megcsúfolásaképpen (amely 
proklamációkat egy idő után az erdélyi vezetők talán nem emlegették elég sokat). 
Mindenesetre Kós Károlyék „messzire ható”, „muszáj-herkulesi” nagy munkát 
végeztek, „a legnagyobbat cselekedték”: „lélekmentők” voltak. (Nem „kivá-
lasztottak”, akiket segít az Isten, csak magukon segítő „alkalmasak”.) Az „erdélyi 
cselekvő realizmus” talaján állva gátat tudtak vetni a felmorzsoló „tömeges 
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asszimilációnak, a népirtásnak, a revans látványosabb és gyakoribb formáinak, a 
nyelv-, kultúra- és hagyományirtásnak”. — „Hogy a magyarság öntudata épen 
maradt meg a két világháború között, abban Kósék pártjainak, egyesületeinek és 
a Helikonnak  perdöntő szerepük volt” — szögezi le Páskándi egy másik, az 
Erdélyi Helikonról (mint folyóiratról) szóló tanulmányában (Erdélyi Helikon — 
Egység és folytonosság, 1988)10 megállapítva, hogy az „valamiféle Helikon hegye” 
volt, „történelmi felülnézetet” biztosított, „rálátást önmagunkra”, s minden-
képpen a „nem-megosztást, a magas értékkiválasztást: a magyarság, mint etni-
kum és szellem egységét és folytonosságát” képviselve. „Kulturális fluidumot” 
áramoltatva. 
Mindezt elsősorban a transzszilvánista koncepció két alappillérére támasz-

kodva: az önállóság és a tolerancia eszméire és gyakorlatára. Az önállóság a 
speciális erdélyiséget és az eredendő magyarságot egyszerre jelenti. Az erdélyisé-
get, amely a kisebbségi magyarság és szászság mellett sajátossá és bizonyos 
mértékig szintén kisebbségszerűvé (mert a nélküle zajló központi — ókirálysági, 
bukaresti — államadminisztrációnak szintén alárendeltté) teszi a maga 
kulturáltságának, fejlettebb civilizáltságának tudatában lévő erdélyi románságot is 
— nos, ezt az összehasonító transzilván karakterisztikumot mindazonáltal 
helytelen lenne valami „szeparatizmusként” érteni: „mintha Kósék tagadnák a 
magyar kultúra, szellemiség lényegében egységes voltát”; „mintha elfelejtenék, 
hogy az erdélyi magyar az egyetemes magyar kultúrához tartozik”. (Páskándi sze-
rint leginkább Kós Károly írásművészete árulkodik arról — s itt elsősorban a 
Szent István-regényére, Az országépítőre hivatkozik —, hogy mennyire anya-
kultúrában gondolkodik, „mennyire nem kívánják és nem akarják leválasztani — 
valamiféle provinciális kultúraként — az erdélyit az egész magyar szellemiség-
ről”.) Az önállóság „valójában e kultúra táji-történelmi couleur locale-jára 
vonatkozik”, és „arra, hogy az együttélés bizonyos — pozitív! — helyi színeket, 
sajátos többletet ad hozzá”; mert „Erdély valóban tájegység is”, „sajátos törté-
nelmi tapasztalat” (a Bethlen Gábor-i „ahogy lehet” manőverezést is beleértve). 
„Az erdélyiség mint önállóság gondolata tehát annál inkább helyes és reális, 
szükséges és hasznos volt, amennyiben ellensúlyozta az ’oszd meg és uralkodj’ 
általános államelvét, a másféle, reális vagy szintén reális megosztottságokat 
hangsúlyozta, hogy ezáltal a humanistább körök segítségét, szövetségét elnyerje. 
Kóséknak abszolút módon igazuk volt, amikor nem azt hangsúlyozták, ami elvá-
laszt, hanem azt, ami összefog. Ez volt az egyetlen helyes és emberi megoldás.” 
A jótékony, „gyümölcsöző” kölcsönhatások pedig türelemre, toleranciára 

nevelnek. De ez sem olyan egyszerű képlet, a működése sem törvényszerűen 
viszonos. Mert az őszinte közeledésre — mint „szükséges jóra” — elsősorban a 
vesztesnek, a gyengébbnek van szüksége, így a viszony egyenrangúsága és köl-
csönössége korántsem közvetlen evidencia. (A transzilvánizmus nem alaptalanul 
tekinthető „a vesztesek ideológiájának”, a várakozás és az áthidalás, a közvetítés 
kísérleti eszmei módozatának.) „A tolerancia mindig az erősebb türelmességét  
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jelenti a gyengébbel, a nagyobbét a kisebbel szemben. A szülő szokott türelmes 
lenni gyermekével. A türelem gyakorlója egyben a hatalom gyakorlója is. 
Másrészt: egy dolog a méltányos belátáson alapuló tolerancia, amely elismeri: 
nincs joga türelmetlennek lenni, és megint más a kegyszerű vagy annak 
feltüntetett türelmesség. Ez utóbbi ugyanis megalázza a türelmet élvező jogait, 
emberi méltóságát. Másfelől: igen sokszor a többségi tolerancia semmi más, mint 
a manipuláció eszköze. Mögötte a hódító részéről annak belátása rejlik, hogy a 
nemzetiségek beolvasztása könnyebben és békésebben ment a türelmes, mint a 
türelmetlen módszerekkel.” Tehát „a politikai-vallási-nyelvi, kulturális türel-
messég különben is igen ravasz dolog, még ha élne is vele a román hatalom”; 
„már híres államférfiak, politika-tudósok régebben megmondották: türelmesnek 
lenni annyit jelent, mintha kijelentenénk: ha akarnánk, lehetnénk türelmetlenek 
is”. És itt csúszik Kósék politikai elképzeléseibe (a sorsközösséget egyszersmind 
viszonzott érzelem- és értelemközösségnek tételező koncepcióba) nemegyszer 
naivság Páskándi szerint, aki viszont lucidus fejtegetésekkel bontja ki például a 
barátság természetrajzát is, szociálpszichológiai kategóriákat alkalmazva. Azt 
analizálva, hogy hányféle típusú lehet az emberek és közösségek közötti 
kapcsolattartás — a tartózkodástól a közeledésen át a barátságig, nem beszélve 
az ellenségeskedéstől induló hosszadalmas kiengesztelődésig tartó folyamatról —, 
s hogy a képmutató barátkozás miféle torz megnyilatkozásokkal fedheti el 
sokszor a valódi érzelmeket. (Államférfiak hivatalos ceremóniákon például 
gyakran úgy viselkednek egymással, „mint az a férj, aki jó barátját mindenáron 
meg akarja kedveltetni nejével. Ám azt veszi észre, hogy felesége egyre jobban 
utálja a férje barátját, hiszen: minél görcsösebben kívánja összehozni őket, a nő 
egyre inkább arra gondol: ’mekkora erőfeszítést képes tenni ezért a barátságért, 
az én szerelmem megőrzéséért bezzeg távolról sem tett ennyit; bizonyosan közös 
titkaik vannak még előttem is, hogy ennyire összetartanak’. Valahogy így járhat 
ez az államférfi, ez esetben saját népe lesz a nej.”) A valódi összetartozást 
döntően érték, érdek és érdemesség határozza meg. Ellenségességből, „gyűlöl-
ködésből épp úgy nem lehet, vagy nem sokáig lehet megélni, mint ahogy a 
végletesen altruista szeretetből sem”. Ezért is annyira valószerű és hitelesen igaz 
a már a Kiáltó Szóban megfogalmazott egészséges hagyományvédelem és a józan, 
mértéktartó közeledés elve, mert ez a szellemiség még nem vett részt semmiféle 
hamis „bűntudat-kurzusban”, amely a patriotizmust, „a nemzeti öntudatot, 
méltóságérzetet és a nemzetköziség elvét antinóm fogalompárnak értelmezi”, és 
az őszinte jóindulatot kevesli, sőt szembeállítja a megkövetelt (de, mint láttuk, 
hazug és hipokrita) „barátsággal”. (A közeledést amúgy sem lehet kötelezni, 
erőszakolni; „ha nem közeledem, ennek nem pusztán az az oka, hogy saját 
hagyományaim vannak, hanem az is: neki is saját hagyományai vannak”.) A 
bármiféle alakoskodástól mentes baráti vonzalom pozitív értéktartománya kizárja 
az ellenségesség negatívumait (a „valakinek a barátja” valódi erkölcsi birtokviszo-
nya a „valakinek az ellensége” pusztán nyelvtani „ál-birtokviszonyát”), s leleplezi 
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a rejtett ellenségességet is, a dogmatizmust, a végletesen szétválasztó kizáró-
lagosságot, a türelmetlenséget. (Harmonikus, igazi elvi barátság „csupán egyen-
rangúak között lehetséges”; „igazi barátság nem valósulhat anélkül, hogy ne 
emlékeztessük egymást állandóan az egymás iránti kötelességeinkre” — ha 
szükséges.) „Etikai jó és logikai igaz” mélyen, „strukturálisan” is találkozik, s 
történelmi gondolkodást formáló erőként is figyelembe kell venni. „A történe-
lem ugyanis az emberi elvonatkoztató képesség, az absztrakciók történelme is”, 
mondja Páskándi, s nem mindegy, hogy az „antinómikus gondolkodás”, vagy a 
túlzásokat kerülő emberiesség alakítja. (Mert „a lélek által felkínált analógiákat 
komolyan kell vennünk”, történelmi, történelemformáló konzekvenciáival és 
lehetőségeivel együtt; „ha ugyanis a tudat a természet része, a természet pedig 
csakis magához hasonlókat szül — teremt —, úgy világos: a kép, amit a világról 
alkot tudatunk, lelkünk a természethez hasonló lesz”.) 
Külön hangsúlyossá válik a kisebbségi áldozathozatal értelme — s erre megint 

egy biológiai-etológiai párhuzam világít rá: az autotómia, az öncsonkítás fogalma. 
A részből feladni valamennyit az egész megmentése érdekében: „életveszélyben 
a gyík a farkát, a rák a lábát odahagyja” — „ezzel lemond a részről, hogy mentse az 
egészet”. A történelemben ez a gyakorlat szakrális szertartássá is lényegülhet, 
mert végeredményben a szentebbnek tartott közösséget helyezi az egyén fölé. Az 
áldozat „etikai szinekdoché”, „a reprezentációs gondolkodás vívmánya”, és „a 
szimbólumokban rejlő humanizmust is kifejezi: nem kell az igazi értékeket felál-
dozni, lehet helyettesíteni”. „Így az áldozat etikai csere forma, ’megváltás’: a 
résszel megváltom az egészet.” A kisebbségi létstratégiákban ez alapvető szem-
pont: a lényeg maradéktalan képviselete. (És az úgynevezett „legkisebb áldozat 
elve”, amely inkább gesztussá, szimbolikussá avatja — elsősorban a fogadó 
szemszögéből értékes — áldozathozatalt. Mert — Páskándi analógiája szerint — 
még az Isten sem parancsolja az áldozatot, „neki sincs joga az önkéntes áldozat 
helyett parancsolt áldozatot követelni”; Ábrahám és Izsák esetében is csupán 
próbatétel zajlott, a megkövetelt áldozat elfogadása nélkül.) 
A Páskándi-féle okfejtések sokaságából gyakran olyan megfogalmazások is 

kikristályosodnak, amelyek például a legújabb kultúrfilozófiai, kultúrantropo-
lógiai művekben is központi szerephez jutó felismerésekkel csengenek össze. 
Amikor Páskándi az ősi kultúrákban a rituális és törzsi emlékezet létfenntartó és 
identitásmeghatározó lényegiségét nyomatékosítja — a hagyományt mintegy 
„felhalmozó” „szellemtartósításról” beszélve (mondván, hogy „a szellem tehát 
az emlékezetben összefolyó élményeket, eseményeket, tapasztalatokat, a törté-
néseket tartósítja”, s „így lesz a hagyomány a hasznos szellem tartósulása /és 
tartósítása: a vének, asszonyok, papok és művészek által, illetve: hadi s egyéb 
történetek, mesék, mítoszok és rajzok, jelek által/”, meg a közös származás- vagy 
eredettudatot tápláló csodás eposzok, illetve a kollektív történelmi emlékezet 
összes többi nyelvi-kulturális megnyilatkozása által, s hogy „a szellem tartósítása 
nagyban hozzájárul az összetartozás öntudatának, méltóságérzetének kifejlődéséhez”, 
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tehát „a mai formájú nemzetek története valójában a mindenkori összetar-
tozástudat történelmében /ősközösségben/ keresheti ősét”) —, akkor ez rendre 
megegyezik Jan Assmann-nak és másoknak az identitásteremtő rituális és 
kulturális emlékezetről vallott számos alaptételével. „Az emlékezés kultúrája a 
’közösségalapító emlékezettel’ függ össze”; „az emlékezetközösségként szerve-
ződő társadalmi csoport főleg két szempont szerint őrzi múltját: a sajátossága és 
a tartóssága szerint”; „a kollektív emlékezet úttörő jelentőségű felfedezése 
emlékezet és csoport egymáshoz rendelésén alapszik”; „az írásos tárolás lehető-
sége nélkül a csoport identitásbiztosító tudásának nincs más helye, mint az em-
beri emlékezet”; „a rítusok arra valók, hogy elevenen tartsák a csoport 
identitásrendszerét”; „a kultúra nem más, mint egy olyan identitásbiztosító 
tudáskomplexum, amely szimbolikus formákban (…) tárgyiasul”; „a nemzeti 
közösség képzete az idők mélységes mélyébe nyúló folytonosság képzetén nyug-
szik”; „az etnikai identitás kialakítása és tartósítása a szervezett kulturális emléke-
zetre tartozik”, „az ember természettől fogva közösségre termett. A visel-
kedéskutatás megerősíti ezt a definíciót. A csoportalakítás ösztöne az ember 
alapvető alkati adottsága, a közösségalakító magatartás és cselekvés pedig elemi 
viselkedésmód”; „a társadalmi hovatartozás tudata, amit ’kollektív identitásnak’ 
nevezünk, a közös tudásban és emlékekben való osztozáson alapszik”11 — és 
idézhetnénk tovább csak ezeket a tézisszerű állításokat is. A nemzeti identitás 
legfőbb útja a közös emlékezet, a hősök, az ünnepek, a hagyományos intézmé-
nyek tisztelete — mondja Edward Said is („the royal road to a nation’s identity is 
its public memory, the official pantheon of heroes, the monuments, holidays, 
and honorifically designated offices”).12 — Mindebből az is kitűnik, hogy amit 
Páskándi Kós Károlyról és nemzedékéről, s általában a transzilvánizmusról 
mond, az a jelent nemcsak a múlttal, hanem a lehetséges és kívánatos emberi 
jövővel is szorosan összeköti. 

 
II.    

Tamási Áron 
 

Páskándi Tamási Áronról szóló gazdag és terjedelmes tanulmányai akár egy 
kisebb könyvecskébe vagy füzetszerű kötetbe foglalva is újrakiadhatók lennének. 
Az egyik esszé 1976-ban íródott13 (az akkor tíz esztendeje elhunyt Tamási 
tiszteletére), a másik 1991-ben, a Tiszatáj folyóiratban, két részletben jelent meg, 
a nagy székelymagyar író halálának huszonötödik évfordulójára emlékező szá-
mokban.14 Ez utóbbinak már az alcíme is élesen provokatív és polemikusan 
elgondolkodtató: a mesei-balladás, mitikus-mitologikus Tamásit, a népi játékok, a 
liturgikus és feleselő párbeszédek, a költői próza mesterét, a tündéri vagy mági-
kus realizmus egyik modern vezéralakját éppen a legszokatlanabb ellenkező 
benyomást keltő jelzőkkel illeti („racionalista”, „pragmatikus”, „utilitarista”). Ez-
zel azonban nem valamiféle szakértelemhiányról árulkodó kijelentéseket tesz, ha-
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nem éppenséggel feszültséget teremt a rögzült és a nem konvencionális 
megítélésformák között, hogy rávilágítson: ha felületesen soroljuk be a Tamási-
féle alkatot a nem realista, az irracionális kategóriák közé, akkor azt veszélyeztet-
jük, hogy valóságosként fogadjuk el a mitikus és misztériumszerű látásmód na-
gyobb horizontú, teljesebb igazságait. A mítosz a teljesség iskolája volt már Né-
meth László tétele szerint is, s a Tamási-fajta beszédmód és esztétikum szintén 
azt példázza, hogy az igazi, a manipulálatlan és az emberhez méltó valóság-
szemléletbe a csoda, a misztikum, a transzcendencia a legtermészetesebben és a 
leghitelesebben fér bele. „Éppen az irreális és irracionális, aki nem számol az 
egyelőre vagy tán mindig is megmagyarázhatatlan dolgok hatalmával, melyek 
életünkbe avatkoznak, míg az igazi realista, aki ezeket kellő súllyal, eredeti nagy-
ságukban körvonalazza nekünk” — boncolgatja Páskándi, hozzátéve, most is az 
abszurd író nézőszögéből (és hermeneutikai alapigazságokat megvillantván), 
hogy „egy absztrakt író sokkalta ’demokratikusabb’, mint egy naturalista, hiszen 
előbbi esélyt kínál az olvasónak, hogy a képzeletét mozgósítsa, míg a naturalista a 
részletezés, az aprólékosság terrorjával sújtja”. S ezek között a legtágabb keretek 
között helyezkedik el Tamási Áron „derűs életerőt”, játékos humort sugárzó 
írásművészete. Amelyben a humor azért „mókásabb, kegyelmesebb, mondhatni 
keresztényibb, mert szereti azt, akit kinevet, vagy legalábbis egy kicsikét”; s a 
„megbocsátó humor” onnan ered, hogy a hősöknek van „földi önbizalma”. A 
valóságot átköltő játék a „finalitást”, a „cél hitét” is tartalmazza, s a korlátok he-
lyett az inkább a lehetőségekre figyelő, „hívőn céltudatos (célirányos) ember, a 
Homo teleologicus ’szórakozott emberré’, s persze szórakoztató emberré is válik”. A 
játék, a kisszerűtől menekülő szimbolizmus a semmi áthidalása: „karcsú 
szivárványhíd az üres, vagy a sötéttel vagy vakító fénnyel telt határtalan meder 
fölött”; mint egy könnyeden átrepülő szitakötő. Kategoriális definícióval: 
„létstilisztika”. „Azt hirdeti: minden ember (és dolog) fenség (Ady).” Jobb „a 
Teremtőt szolgálni, mint egy szolganépet. A rajongás mint önrangemelés. Vagy 
az istenhit maga. Minket nem akárki: a Világ Ura teremtett.” S Tamási ironikus-
önironikus, játékos univerzuma, „évődő csodavilága” is ilyen öntudatos, „nagyon 
büszke világ”. És a játék, a szeszélyes játék is ésszerű, mert hasznos — a „veszély 
ellen”, a „túlélés érdekében”. Valamint egyszerre végtelen szabadságot sugall, és 
szabadon megélt tradicionális kötöttségeket. Tamási „a naturális és históriai táj-
ban minden tradíciót ismer”. És „az ember egyszercsak szinte anekdotikus csiszoltságú 
létre vágyik, amelyben nincsen üresjárat. Van eleje, közepe, vége, némi csattanója is. 
Az anekdotában fölény van. Rátekintés. Az Idő tornyából vagy Hegycsúcsáról.” 
És idézhetőség („Szent Idézhetőség”), mert a „szent idézhető”, valamint a játék 
is, amely személyes, ámde rítus is, amelynek van szerkezete, miközben rögtön-
zés. 
„A hagyománytalanok haragszanak a hagyomány birtokosaira, ahelyett, hogy 

meglelnék reális hagyományaikat” — mondja Páskándi, hozzátéve, hogy az anya-
nyelv óriási hagyomány. Így aztán számunkra Zágoni és Rodostói Mikes Kele-
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men „Károli, Heltai, Bornemisza, Pázmány után és mellett a legnagyobb 
prózanyelvteremtő. Tollán tudatosul a nyelv, mert érvényét elnyeri a választékos-
ság, a válogatás írói szelleme. Zseniálisan sejti meg, mit lehet a népnyelvből át-
emelni, mi válhat egyetemes magyarrá. Ahogy tudta később Tamási Áron is.” Aki — 
tehetjük hozzá — éppen Mikesről írott esszéjében (Levél édesanyámhoz Mikes 
Kelemenről, Erdélyi Helikon, 1935/6.) szintén hangsúlyozza: „én nem tennék esküt 
arra, hogyan és miképpen volt, de azt biztosan lehet tudni, hogy ez a háromszéki 
fiú elmebeli szükségben nem szenvedett”.15 — A modern prózanyelv a 
szubjektivitás, a poézis felé mozdul azután el, a huszadik századi magyar 
irodalomban már Krúdynál is, ahogyan Páskándi mondja, megállapítván az 
anyanyelvről, az anyanyelv csodálatos adományáról, hogy az „olyan áldás, ami 
demokratikus: mindenkinek megszerezhető. Ellentétben a származással, amely 
akaratunktól független”; s hogy „perdöntő az anyanyelv megvallása abban, hogy 
mely nemzethez tartozunk”. Tamásival kapcsolatban feleleveníti Németh László 
megjegyzését, aki meglepődve tapasztalta, hogy amit ő főképp költői invenció-
nak hitt, az a székely faluban „naturális világ”. Látnivaló, hogy az egzotikus mese 
ott helyben már nem egzotikus valóság. Bartók, Kodály, Tamási zsenijének, az 
író stiláris géniuszának mit sem árt persze az ilyesféle felismerés, Németh László 
sem kisebbíteni akarja őt ezzel, sőt árnyaltabban megmutatni: Tamási „eredeti al-
kotó, mert a valóság, az élő mintájára, ’ad notam’ írja remekeit: a dallam öröklött, 
a szöveg változó”; „ő az elevent ’utánozza’, amely viszont konzerválja az ősit” 
(újra Páskándit idézve). S a nyelvi esztétikum önelvűségének megteremtése, 
kialakítása, vagy legalább önreflexív tudatosítása útján, az „eszköz-nyelv” helyetti 
„cél-nyelv” kiformálódásának értelmében (Páskándi szerint) „Mikes az első mo-
dern prózaírónk. Krúdy, Tamási, s a többiek e csillagsornak későbbi tagjai. A 
Nyelv Felvilágosodása ez a hosszú korszak. A Nyelv sajátos értékeire ébred általa 
a beszélő ember. Az írásban beszélő: az írástudó”. Rendkívüli távlatokat sejtető, 
akár a klasszikus modernitáson túl, a posztmodern nyelvközpontúsága, a nyelvi 
univerzum elsődlegessége felé repítő gondolatszilánkok ezek, kiegyensúlyozva az 
emberi létezés szerves felfogásával; azzal, hogy az otthon-lét nyelvi esélye egyút-
tal továbbra is nélkülözhetetlen, elidegeníthetetlen antropológiai törvény— vagy 
szükségszerűség. Lét és nyelv, beszéd és egzisztencia eredendő összefüggéséről 
summázza Páskándi: „Amit Tamási az ember születéséről mond: azért vagyunk, 
avégre vagyunk, születünk e világba, hogy valahol otthon legyünk benne — ez 
vonatkozik az anyanyelvre is. A meghittség nyelvét keressük, a teljes szabadságot, 
ahol nemcsak díszruhában, de házikabátban — ’pongyolán’ is — jól érezzük 
magunkat. Az anyanyelv nem feszélyez, nem kínos. Nem vagyunk karót nyeltek, 
de lubickolunk, mint az ebihal, aki noha még nem béka, de máris otthona a víz.” 
(Szorosan összevethető mindezzel Sütő András mély értelmű metaforája is az 
Anyám könnyű álmot ígér-ből: „Olyannyira visszaszoktam e parányi világba, mint az 
akváriumba ültetett hal /…/ S a mozgás benne néhány szép lendület, szinte óce-
áni, egészen az üvegfalakig, amelyek, miközben azt mímelik, hogy nincsenek, az 
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akadálytalanság látszatával csábítanak örökös újrakezdésre. Ha megtagadnám is 
azzal, hogy elmegyek, a lehetetlenséget kísérelném meg, miként a hal sem tudja 
megfosztani magát attól a kevés víztől, amely rabsága, de szabadsága is egyben: 
az élete.”16) 
Bámulatos és tanulságos, hogy egy egészen más (bár ezerféle regiszteren 

otthonos) stílusú, más alkatú író milyen különleges érzékenységgel tudja értékelni 
egy az övétől különböző — jelen esetben folklorisztikus-mitologikus — 
írásművészet poétikai karakterét. Méltányolni egy másik nyelvzseni műveit, az 
ezer és ezer éveken át árnyalódott, pompázatosodott, zamatosodott, csiszolódott 
és bontakozott közösségi anyanyelvi kifejezéskultúrában, s az azt újjávarázsoló 
egyéni alkotásokban a nyelv teremtő erejét, a nyelv csodáját, a magasrendűségé-
ben felülmúlhatatlan nyelvteremtés géniuszát és stiláris mágiáját. A hasonlatok 
határtalan határmezsgyéjéről (a „mint” kötőszóval jelzett köztes szférából) világ-
nyivá táguló-kiterjedő tekintet misztériumát. Az Ábel típusú hősökben ösztön, 
eredet és ráció, elmeszikrázás szimbiózisát. Természet és tudatos cselekvés, va-
don és értelem („szeszélyes és kitervelt”) összehangolását. A népi építkezés, 
munkálkodás, az egyszerre csodaszerű és praktikus népnyelv díszítésben, faragás-
ban, metaforavilágban, „szimbólum-nómenklatúrában” megnyilatkozó univerza-
litását és léthasznosságát. Hétköznap és ünnep különbözéseit és egybefüggéseit, 
azonos gyökerűségét. Nyelv, ész, észjárás és hit összekapcsolódó végtelen 
dimenzióit. Az anyaggal, az ember teremtette munkaeszközzel, a lelki-szellemi 
adottságokkal meghitten és elidegenítetlenül élő ember létformája a „szinte 
szemérmetlen naivitás”, illetve a „szemérmes ész”, a „naiv ész”, a „magához való 
nyelv” és a „magához való ész”. Mert a kiszolgáltatott embernek szüksége van 
önmentő, a lét harcait megvívó és győzedelmeskedő önelvű értelemre, ügyes-
ségre és eredendő intelligenciára. Az ilyen hős „gyakorlatiassága” (például racio-
nálisan meghajolni az előtt, ami kikerülhetetlen), „pragmatizmusa”, „utilitariz-
musa” és „tisztasága” egy és ugyanaz. Eleve „tengelyében van a célirányosság”, s 
így az észjárás: „észforgás a tengelyül választott dolgok körül”. A „magához való 
ész” a megmaradást, a túlélést szolgálja, Tamásinál is, s a folklórban, a mesében 
is. „Igazítás a világon”: ez a mese metafizikája. Az emberi méltóság és méltó-
ságérzet működése és reprezentációja, az „otthonlevés” (otthon a stílusban, 
beszédmódban, anyanyelvben, tájban, történelmi tudatban, s az öniróniát sem 
nélkülöző szabad magyarságban) megnyilvánulása — „legyen a föld, a világ az 
emberek meghitt, bensőséges otthona” (hiszen „van-e aktuálisabb a nagy 
menekülések eme századában?”). Hogy „ne éljen többé külön a test és külön a 
szellem, hanem együtt akarjon teremteni egy jobb világot” — mondja Tamási, s 
ez filozófiával, a filozófiai dualizmussal kapcsolatos kérdések feszegetése, de hát 
„ki ne tudná: mese és filozófia nemhogy ellentmondanának, de egyenesen tétele-
zik egymást” — mondja Páskándi. Mint ahogy a mesei vándorlás mint megisme-
rés és a megismerés mint vándorlás: az ábeli fejlődéstörténet gerince: a 
szülőhelytől a kontinensekig, ösztön és tudás együttesével a szűkebb pátriától a 



18 Írók a szülőföldről 

nagyvilágig, „a homályos benyomások törzsközösségétől a Fogalmak impériu-
máig” tartó nagy „Úton” (a Northrop Frye-i keresés, a „quest” értelme szerint 
is17 — tehetjük hozzá). Ez maga a „népmesei felvilágosodás” folyamata. Tamási 
műve így — Páskándi szerint — „a reneszánsz pajzán színeitől a felvilágosítás 
’világjavító’ vagy igazító indulatáig mindent magába foglal. Egyetemes, mint ahogy 
a népművészet maga is. A csillagoktól a rögökig mindennek költői polihisztora: a 
folklór. A ’népi hős’ éppúgy egyetemes ember, mint Leonardo vagy Michelangelo 
azok voltak, csakhogy ő úgy uomo universale, hogy e nagyoknál — a könyvekből 
— kevesebbet tud, de kisegíti a csoda, a tapasztalás kalandja, és e nagyokkal 
szemben ismeri a füvek, fák, szelek nyelveit, a sziklák jelrendszerét”. „Esélyt 
nyújt a csodának ott, ahol az ésszerű tett már nem segít”, de ez, az irracionális 
nem a racionális „ellensarka”, hanem: „korrekciója”. S ebben Tamási „végtelenül 
modern” — mert a végletek „nem kizárják, de korrigálják, kiegészítik egymást”; 
„ésszerű és ésszerűtlen ugyanannak a két oldala”. (Ide idézhetjük Niels Bohr hí-
res tételét a komplementaritás elvéről, hogy az ellentétek nem ellentmondóak, 
hanem kiegészítik egymást: contraria non contradictoria sed complementa sunt.) 
„Keresztény író ő — skolasztika nélkül”, aki „szivárványos ívet, hidat rajzol, 
mely összeköti a görgő követ és a szálló madarakat. Ívet a humanizmus, a rene-
szánsz, az illuminizmus és a modern szociológiai felvilágosodás, valamint a XX. szá-
zadi szürrealista irányok közé, mindegyiket megérintve így”; konzerválva „a szé-
gyen előtti pillanatot, amíg még a világ nem ront ’és nem javít’ az emberen”, „a 
született szabad emberen, aki persze — Rousseau ide vagy oda — mégis 
megkötöttségekkel születik (például rokonságba, vagyonba, szegénységbe, anya-
nyelvbe, történelmi szituációba stb.)” — összegzi ezeket a vonatkozásokat 
Páskándi. S ebben a „racionális mitológiában” a „helyi egyetemesbe, az egye-
temes helyibe villan” (a „reális groteszkbe, játékosba, abszurdszerűbe, szürre-
álisba. Ahogy a folklórban is Ez adja egyetemességét… Van-e egyáltalán ’témája’, 
amelyre nem jellemző ez az ’égi-földi’ harmonikázás? Az áttűnések”); sőt 
„egyetemesség és tájiság egymásban jelentkeznek”, a stilizált a reálisban és fordítva 
(„az egyetemes gyökerei is anyaföldben, hazaföldben nőnek, és nem a semmi-
ben”; „nem lebegő gyökerek, hisz még azok is csak helyi vízben tudnak lebegni, 
ha élnek”); „az ’univerzális’ és a ’vicinális’, a helyi és az egyetemes érdek együttlá-
tása, egymásban látása valósul meg… Halhatatlanul.” S megint érvényesül 
Páskándi alaptézise, alapmetaforája: „a Mindenséghez, Univerzumhoz, a vég-
telenhez képest maga a glóbusz is csupán parányi sár-provincia”. 
A sejtelmet is látókörébe vonó szemléletnek, a csodának pedig megvan a 

„mélyen biblikus, ó- és újszövetségi, egyháztörténeti” gyökere. Hiszen „szükség 
van a csodákra”, a megtartott, „konzervált” csodákra, mert kibírhatatlan lenne 
nélkülük a létezés. Csodaforrás a természet, a nyelv, a játék, az észjárás is. Lehet 
hinni az észben, a népi humorban, a csavaros észjárásban, a csalafintaságban (a 
góbé a kópé szóból ered, az pedig a görögből, latinból; a görög Kópisz ravaszt, a la-
tin Coprea bohócot, udvari bolondot jelent — elemzi Páskándi). De a csoda, a hit 
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legfőbb princípiuma az „Úristenhez” vezet; az „opciós hit” Páskándi szerint az, 
hogy „az ember a emberi társadalom szintjén teljesen szabad akar lenni, de mindig 
tudja: az Úristennek opciója”, „elővételi joga” van; „ha úgy dönt: magához ren-
deli, hívja, elszólítja, vértanúvá, zsenivé teszi” és így tovább; de addig: „marad a 
magához, a magunkhoz való ész birodalma”; „Életem tehát az én birtokom, de Isten-
nek elővételi joga van tulajdonom fölött. Bárhol, bármikor — mindörökké.” Ta-
mási műve tehát mindig aktuális „feltámadásirodalom”. Mert nincs „racionáli-
sabb, mint a hit — Istenben. Nincs pragmatikusabb és utilitáriusabb. Mi van en-
nél természetesebb észjárás: az ember, az emberiség kicsiny — kisebbség! — a 
Mindenségben és ahhoz képest, ergo: szükség van arra, hogy felismerje az Őt 
Meghatározó Szellemet, erőt. És megnevezze. Mi van annál ésszerűbb, gyakorlatia-
sabb, mint önbizalomra törekedni? Nos: ha az ember Isten gyermekének hiszi, 
mondja és tudja magát, vajon ez nem önbizalmának épülésére szolgál? Mi van — 
ha úgy tetszik — ’hasznosabb’, ’nyereségközpontúbb’ a megváltás tanánál? Isten-
nek fia — egyetlen ember, istenember — áldozta életét a minden és örök 
milliárdokért. Egyet — a számolatlanokért cserébe… híján van-e ez a hasznos-
sági elvnek, mely az emberi túlélést segíti elő? Igen: az elképzelések belső 
irracionális magjának nagyon is racionális a burka!” Hit és ész „természetes 
szövetsége”, „ökumenikus hatalma” ez; s Tamási „racionális kereszténysége” 
„azzal, hogy rámutat a csodára — az ésszerűn belüli útra mutat”. (Összecseng 
mindezzel, amit Makkai Sándor ír Ábelről, az eszesség és az azt is vezérlő hit 
együtteséről: „Lám csak, mire is való a székely: elég neki az Isten, meg a tulajdon 
esze, amit az Isten adott neki, hogy rájöjjön arra, amit mások sok tudománnyal, 
lótás-futással, marakodással és szenvedéllyel olyan hiába keresnek: embernek kell 
lenni igazán. Így jön rá Ábel, hogy ő örökké élni fog.”18)                  
Amikor Páskándi Géza Tamási világképi, létszemléleti, teológiai, stiláris stb. 

modernségéről beszél, akkor az kiállást is jelent a nemzet teljes irodalmi hagyo-
mánya mellett, a sokféle emlegetett „ízlés-csata”, „stílus-háború”, „torzsalkodás” 
közepette az autochton magyar szellemi értékek mellett. A leszűkítő irodalom-
szemlélettel vagy irodalompolitikával szemben, azzal perelve, az örök értékek 
megbecsülése érdekében. Bírálva a sznobizmust, amely külföldi művekben ra-
jong a helyi színekért, de a magyar kultúrában nem veszi észre ugyanazt. És kitá-
gítva a szülőföldélmény kereteit, filozofikusan otthon-tudatnak tekintve a 
spirituális teljességben való otthonra találást is. Vagyis abban a vitában, amely 
akörül zajlott és zajlik, hogy Tamási híres szentenciája vagy szofizmája („azért 
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”) minimum-, illetve 
maximum-törekvés-e, az utóbbi mellett érvel. A keresés, az Európa- és világjárás, 
a peregrináció, a garabonciás bolyongás az itthon hasznosítható tudás meg-
szerzésének az esélye (talán még a modern kori üldözöttként való vándorlás is), s 
a tréfa, a „tündérvilág” olyan otthon felé vágyik, amelyben a magyarság sem 
puszta egzotikum, hanem kitárulkozás és megnyílás a mindennemű értékek irá-
nyába, az önbecsülés megtartása mellett. „Valahol” otthon lenni: ez „több, mint 
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egy egészen meghatározott hely vagy idő”, mert azon túl, hogy földrajzi pont, 
történelmi, társadalmi, sőt transzcendentális övezet is. Lelki-szellemi tartomány, 
nyelvben és stílusban, szimbólumokban és metaforákban is. A stílus otthonát is 
keresi a lélek, az otthon nyugalmát, hiánytalan harmóniáját, de végérvényesen ez 
meg nem található, mert csak a keresés, a folytonos izgatottság és nyugtalanság 
az állandó. Abszolútum és maximum: az elérhetetlen elérhetővé tételének örök 
szomjúsága az emberben. A „naiv realista” és a Chagall-lal összevethető „népi 
szürrealista” Tamási modernségének fő jegyei ezek. Irodalmunk egyik legna-
gyobb stílusművésze ő, aki tehát mítoszban, hitben, esztétikumban együttesen 
„kívánja ember és világ, természet harmóniáját, meghitt egyensúlyát”. „Esztéti-
kus hite”, „virrasztó” reménykedése mítoszteremtő és -megőrző igénnyel páro-
sul, amely vízió, látomás az anyanyelvről és annak lehetőségeiről. Modernsége 
szakadatlan kutatás, s ez magának Páskándinak is a hitvallása és ars poeticája. A 
patriotizmus úgy is érthető, hogy a népművészeti, archaikus mélységeket és a 
modern esztétikum széles birodalmát felkutatni, bejárni igyekvő szellem a megta-
lált kincseket a kiművelt irodalom teljességébe, vérkeringésébe akarja átvinni, át-
emelni. A világgal, illetve a romlással folytatott szüntelen bajvívó küzdelem, hit-
szerű hadakozás pedig a legmodernebb nyelvközpontú ismeretelméletek szerint 
is csak az anyanyelvi létteremtés teljesértékűségével vívható meg sikeresen. A 
nyelv, az anyanyelv helyesen és hitelesen kerül antropológiai és metafizikai 
megvilágításba újabban Páskándi szerint, aki a szülőhaza, az anyanyelv szerepét 
végül még krisztológiai és teológiai dimenzióba is beállítja, midőn a következő 
poétikus, lírai-vallomásos gondolatokat sorakoztatja: „Hadd végezzem egy talán 
régiesen hangzó, de új tartalom felé igyekvő kijelentéssel és kívánalommal: Ulan 
Batortól Tallinig és onnan a rjazányi nyírfákig, Konstancától Zágonig és 
Farkaslakáig, innen Kolozsvárig és Szatmárig, majd Budapestig, Sopronig, Dubli-
nig és Tokióig és Torontótól Rióig, Addisz-Abebáig és Melbourne-ig áldassanak 
a szülőföldek, mert úgy szeretik a nyelvi hazát és úgy szeretik a nemzetek hazáját, 
a kerek világot, hogy egyszülött zseniális fiaikat adják neki és érette.” 
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Páskándi, aki „a negyedik műnemben is jelentőset alkotott”, „nem azért ír íróelődeiről, 
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