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„Gazdagabb voltam, mint hinni bármikor is adatott” —
ezt a címet választotta a vallomásokat és tanul-
mányokat egybegyűjtő Tóth Szilvia, s valljuk meg,
nagyon találó s nagyon jellemző arra az iroda-
lomtudósra, aki nemzedéke legszerényebb alakja
volt. Többször is írhattam könyveiről a Vigiliában;
egyetemista korunktól barátok voltunk, s mindig
találkoztunk hol egy irodalmi eseményen, hol
egy hangversenyen, hol az Operában. Lényét át-
itatták a művészetek. Sosem dicsekedett ezzel, ter-
mészetes volt számára, hogy teljes életet él: feltűnt
az MTK pályán, tökéletesen ismerte régi nagy csa-
patok összeállításait, s a játék ugyanolyan élményt
szerzett számára, mint egy igazán színvonalas, új
könyv, verses- vagy drámakötet.

Finom volt és udvarias. Nem illett ebbe a világ -
ba, amely kíméletlen és durva. Látszott is rajta,
mennyire bántja egy-egy obszcén kifejezés. Sosem
vett részt olyan társalgásokban, amelyeknek az volt
a célja, hogy valakit szidalmazzanak, ilyenkor hát-
térbe vonult, elővette azt a könyvet, amelyet ép-
pen az imént vett valahol, azt olvasgatta, az lett az
erőforrása.

Készült a halálra. Egyre többet bajlódott a szí-
vével, és kései műveiben egyre erősödött a nosz-
talgia és a búcsúzás hangja. Tulajdonképpen mi is
búcsúztunk tőle.

Az Irodalomtudományi Intézet volt az igazi ott-
hona, a könyvtár, a legendás folyosó, ahol vidáman
csevegett barátaival és kollégáival, itt láttam igazán
derűsnek és oldottnak. Sosem éreztem, hogy ott-
hontalan volna. Magánéletét ugyan szemérmesen
rejtegette, de sok mindent megmutatott egy-egy kö-
tetlen beszélgetés során, s mindig érezni lehetett,
hogy sokkal többet tud, mint amennyit megmutat.

Ebben a kitűnően szerkesztett emlékkönyvben
a mai magyar irodalomtudomány számos jeles
képviselője búcsúztatja, s most látszik, mennyi-
en szeret ték és tisztelték. A kötethez csatlakozó
bibliográ fia félelmetesen gazdag. A legkülönfé-
lébb műfajokban és műnemekben jelentkezett írá-
saival, amelyekre leginkább a tömör lényeglátás
volt jellemző.

Laci sohasem beszélt fölöslegesen. Példaképei
között legtöbbször Sőtér Istvánt és Bóka Lászlót
emlegette, tehát azokat, akik a mi generációnk
iránymutatói voltak. Sőtérről könyvet is írt, Bóka
Lászlóról tanulmányokat, és egy szívhez szóló em-
lékezést, és általában is elmondható, hogy azt az
esszét művelte ő is, amely a Nyugat harmadik nem-
 zedékének jellegzetes önkifejezési módja volt.

Amikor egyetemista lettem, sokszor üldögéltünk
egymás mellett, különösen a nyelvészeti órákon, az-
tán eltűnt, mert a nyelvészet azért nem érdekelte
annyira, mint az irodalom. Sorsunk alakulása is el-
választott bennünket. Vidéki tanárként csendes
irigységgel szemléltem az Irodalomtörténeti Inté-
zet munkatársát, a belga irodalom kitűnő ismerő-
jét, aki mellesleg verseket és prózát is írt, s annak
a kultúrembernek volt utóda, amelyből manapság
egyre kevesebb van.

Most, hogy sokféle elfoglaltságait nézegetem, el-
képedve tapasztalom, hányféle intézményben ter-
jesztette a kultúrát és az irodalmat. Budapest mel-
lett Miskolcon is rendkívül népszerű előadó és
tudományszervező is volt. Nyugodtan mondhat-
juk, hogy talán a francia irodalom gyakorolt rá nagy
hatást, s szemléletében egyaránt megfért Babits és
Németh László, vagy éppen Rónay György, akit
egyik példaképének tekintett. Nagyon jellemző volt
magatartására Még egy kicsit élni című költeménye,
melyet 1964-ben, Kölnben írt: „Még egy kicsit élni
/ még egy kicsit nézni / hogy félnek sötétedéskor
a hegyek”.

Igen, nézett, befogadott, és tovább adott. Amit
tudott, nem rejtegette önző módon, hanem igye-
kezett minél szélesebb körben megismertetni má-
sokkal is. Hogy milyen sokoldalú volt az érdek-
lődése, pontosan jelzik tanulmányai és kritikái,
melyeket bőkezűen hintett, s mindig érezni lehe-
tett azt az örömet, amelyet egy-egy maradandó-
an jó mű szerzett számára. Gyakran előfordult,
hogy különféle felfedezésekkel gazdagította az iro-
dalomtudományt, de újszerű meglátásaival sosem
dicsekedett, szinte rejtegette őket, így aztán nehéz
örökséget hagyott utódaira, akik megpróbálják új-
szerűségét méltatni. Hogy lesznek-e ilyen felfe-
dezők, az kétséges, belőle ugyanis hiányzott az a
fajta elméleti vonzalom, amely az újabb irodalom -
tudományt jellemzi. Hagyományos volt, a szép ség,
az emberiesesség és az emberi értékek őrzője, s
mint ilyen, nemzedéke egyik fontos alakja.

Amikor kikoptam az irodalmi életből, heten-
ként beszélgettünk telefonon, s göthös öregek
módjára betegségünkről cseréltünk eszmét. „Mit
olvasol?” — kérdezte. Akkoriban Márai valame -
lyik naplóját olvastam. Ő már elolvasta. De mond-
 hattam volna Cs. Szabó Lászlót, Nádas Pétert, Es-
terházyt, mindig egy lépéssel előrébb járt.
Szerintem a betegsége idején könyvekkel bariká -
dozta el magát, azok segítették, hogy megfeled-
kezzen teste kínjairól, azok segítették át egy szebb,
boldogabb világba, amelyről egész élete során val-
lott, s amely most biztos készséggel fogadja be sze-
retett fiát.
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Megvallom, nekem nagyon hiányzik. Az ér-
deklődése, a kíváncsisága, a nyitottsága, a sokol-
da lúsága. És persze hiányzik a mosolya, amely szin-
tén valami olyan hagyományt közvetített, amelyet
kezdünk elfelejteni.

Ezt az emberi teljességet idézi fel az emlékkönyv,
egy szép és teljes élet hagyatékaként. (Hungarovox,
Budapest, 2018)

RÓNAY LÁSZLÓ

HORKAY HÖRCHER FERENC: 
A SZELÍDEK VÁROSA

Horkay Hörcher Ferenc új verseskötetének külső
megjelenése letisztult, konzervatív és elegáns,
hordozva valamit a kötetet szinte egészében meg-
határozó melankóliából — de abból az érzelmi for-
rongásból nem mutat meg semmit, amit a me-
lankólia folyamatos jelenléte mellett a versek
némelyikében megtapasztalhatunk. A könyv zö-
mében prózai lüktetésű szövegeket tartalmaz,
melyek hol formakövetőbb, hol szabadabban ke-
zelt versformákban íródtak. A lírai én hangja a ver-
sek túlnyomó részében személyes hangot üt meg,
de ez a hangoltság nem kizárólagos. A kötet íve,
amelyet egyrészt a versek tematikája, másrészt ér-
zelemviláguk változásai jelölnek ki, szimboliku-
san hét ciklusban vázolódik föl.

A nyitó ciklus, mely a Családi fényképalbum címet
kapta, részint valóban képleírásokat tartalmaz. Ré-
szint képszerű emlékfelidézések alkotják anyagát,
míg bizonyos versek másodlagos forrásokra tá-
maszkodó családtörténet-írásként, a családi le-
gendárium újra- vagy továbbírásaként olvashatók,
a közvetlen rokonság és a már személyesen nem
ismert ősök felidézéseként, tetteiket, karaktereik
egy-egy jellemzőbb vonását megörökítő történetek
újramondása, valamint a hátrahagyott tárgyaik fag-
gatása által. Ilyen módon jön létre a fényképalbum,
de hangsúlyos része a traumafeldolgozás is: a cik-
lus részben anyaverseket tartalmaz, melyek kör-
vonalazzák az anya alakját, számot adva arról a
szenvedésről is, amit a másik kínjainak látványa
okoz, néha egészen plasztikus módon részletezve
az anya szenvedéstörténetét.

A kötet homogenitásától talán leginkább a Sir
Philip Sidney belovagol Krakkóba ciklus üt el, más-
fajta hangoltságával, játékos történetszerűségével.
A versek beszélőjének énszerűsége háttérbe szorul,
helyét egy másfajta megszólalásmód, a „krónikási
beszéd” veszi át, amely a korán meghalt angol köl-
tő-katona-kalandor egy krakkói tartózkodása alatt
esett gáláns kalandjának, majd halálának földol-
gozásából épít fikciót. A hét versben egy fiatal, szé-
delgő, de lánglelkű reneszánsz művész markáns
képe rajzolódik ki, aki ugyan hivatalból belefolyik
a politikába, de akit valójában nem a karrier vagy
a tudás, hanem a szerelem, a nők utáni vágy hajt.

A szerelmi tematika, az erotika, mely a kötet további
részében, ha nem is ilyen elsődleges módon, de még
szerephez jut, itt még a grammatika és fikcióte-
remtés eltávolító gesztusain keresztül érvényesül.
A ciklus záró verse pedig nekrológ a sebesülésben
idő előtt elhunyt költő tiszteletére, hiszen élete ép-
pen így, a maga esendőségében és túlfűtöttségében
válhatott autentikussá: „Forró és illatos ölek rab-
ját egy / mély tüzű tekintet űzte a Habsburgok /
birodalmának távoli székvárosába: hódítani jött, jus-
sát megszerezni, / Isten bocsássa meg neki minden
vétkeit!” (46.)

A következő egységben, az Adria, szerelmemben
azonban visszatér az elsődleges hangoltság, ami az
első ciklust is jellemezte. A kötet melankolikus hang-
vétele itt erősödik fel igazán, a szövegek tematikája
ismét személyessé válik, a versek beszélője ismét
én-perspektívából szólal meg. A tónusuk is intim:
a másikhoz való viszony problematikusságára va -
ló rádöbbenést, az öregedés jeleinek észleleteit, a má-
 sikhoz való visszatalálás nehézségeit járják körül.

Az Újabb párizsi útinapló ciklus valóban a fölidé-
zett formának megfelelően indul, napokra bontva
dolgozza fel egy utazás részleteit. Ekként részben
az előző ciklus tematikáját viszi tovább: a személyes
életanyag perspektívájából szemlélve szembesíti, üt-
közteti a múltat és a jelent, amelyen keresztül a vi-
lág és az én változásai — azaz a világhoz való meg-
változott viszonya — is tapasztalhatóvá válnak: „Az
emlékezet utcáit rajzoljuk át a bennünk élő város /
térképén. Az idővel beálló változásokat kell átve-
zetnünk.” (64.) Olyan önvizsgálat történik, melyben
újfent a másikkal való kapcsolat milyensége kerül
a fókuszba. Az útinaplószerűség végül megtörik, hi-
ába az igyekezet a sugallt számmisztikai teljesség-
re. A napló megtörése újabb szembesítést eredmé-
nyez: az utazás múltjának és a megírás jelenének
szembesítését, aminek hátterében az egészelvűség
hiányának tapasztalata munkál. A ciklus mégis így
válik kifejezővé, hiszen az emlékek és a versbeszéd
jelenének állapota között feszülő ellentmondásos -
ság épp a koncepció e szándéktalan megtörése ré-
vén tükröződhet a formában.

Az Álmok, emlékek ciklusban oldódik föl a kötet
címének enigmája, melyet ugyan már az első cik-
lus is sejtetett, de ténylegesen itt kapja meg refe-
renciáját, utalva a versbeszélő emlékek alkotta bel-
ső, térszerű, városszerű világára és annak lakóira:
„Mire felkerül az utolsó kémény, toronyra a kereszt,
/ megérkeznek ők is, múltad menekültjei, a szelí-
dek, / hogy belakják városod vak, nélkülük kon-
gó tereit.” (71.) E versek vegyes élményanyagból
táplálkoznak, de főként a fantázia irányított vagy
irányítatlan működése dominál bennük, emlékek
és képzeletjátékok formájában, így az erotikum is
itt bukkan föl újra.

A Tél ciklus az évszak ősi toposzát működteti.
E versek tehát explicit módon a halál képzetkörét
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