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Kedves Mihály! Köszönöm a könyveidet, már el is olvastam őket. De mielőtt ezekkel kapcsolatos benyomá-
saimról írnék, vissza kell kanyarodnom az egyik vendégnek a Tempevölgy-bemutató utáni „nyelvművelő” meg-
jegyzésére. Hogy ti. a „fölmerül” nem lenne jó szó, nem logikus, úgymond. Meg kell hogy védjelek. A nyelv nem 
mindig „logikus”. De attól még lehet „helyes”. Mint a fönti esetben is. Sőt: Vajda versében egyenesen gyönyörű: 
„Mult ifjuság tündér taván / hattyúi képed fölmerül”. Eszembe jut még az Esti Kornél énekének, Kosztolányi ver-
sének búvárja is, aki pedig „fölbukik a habból”. Ez sem más (eset), mint az előbbi. (A szó fizikai értelmében bukni 
is csak lefelé lehet – miközben tudjuk, hogy egy ideje elég sokan buktak-buknak „fölfelé” is.) Ez utóbbi különösen 
szellemes megnevezés, valóságos szójáték az eredeti értelemmel. A „fölmerül” esetében persze ilyen szójátékról 
nem beszélhetünk, de a magyar igekötők hallatlan erejéről igen, arról, hogy némelyikük (mint ebben az esetben 
is) képes fölülírni a szó eredeti értelmét (teljesen új jelentésű szót képezve). A Google Értelmező és Szinonima 
Szótára is csak megerősít ebben a föltevésemben: minden különösebb megszorítás nélkül adja új jelentését a 
fölmerült szónak („felötlik”, „eszébe jut”). 

Ami pedig a könyveket (könyveidet: az általad szerkesztetteket) illeti: Juhász Ferenc József Attiláit (Mit akart 
József Attila?) még a buszon elolvastam (a nagy tömeg miatt félig ülve, félig állva) – vegyes benyomásokkal. 
(Nem a kiadvány szerkesztését illetően, talán inkább a benne található írások némelyikének képhalmozásból 
adódó monotóniája, képzuhatagának időnkénti modorossága okán.) Rögtön kiveszem e megjegyzés hatálya alól 
az annak idején reveláció számba ment (azóta is menő – „menő!”) József Attila sírját (1963), az egyetlen alapkép-
letre (a tél „kristály-farkas vicsorgására”) hangszerelt, szigorúan szerkesztett, a vers végén gondolati kilátóig is 
emelkedő („Halál ellen haláloddal / védem meg hitünket”) Karácsonyi éneket (1964), a mindvégig feszes verset 
megrendítő képpel záró („...állsz, mint hold-árnyék napban: / kölcsön-nagykabátban, nagy árnyék-kalapban”) 
József Attila, 1991 című versét, a pietàműfaj konvencióira rácáfoló, mert az anya-fiú szerepet megfordító Fordí-
tott Pietàját, az önéletrajzi motívumokkal átszőtt és így is hitelesített vallomását, a 2005-ös Kozmosz-gyűjte-
ményt, vagy – végül – a Gyémántmeteor-csontvázrepülőgép szintén centenáriumi versének abszurd látomását: 
a költő (József Attila) csontvázát cipelő, annak súlya alatt görnyedező költőtárs (Juhász Ferenc) alakjával. Ha jól 
megszámolom, ez a hat vers a kötet verseinek döntő többsége. Úgy látszik (s ezt tárgyilagosan meg kell állapíta-
nom), Juhász Ferenc költői nagyságával: verseinek szigorú kompozíciójával, következetes sorképzésével, találó 
rímeivel, kimértségében is spontán nyelvzenéjével szemben el kell törpülniük a képi és mondatszerkesztésbeli 
megoldások túlhabzásával kapcsolatos kifogásoknak (a fönti versek esetében legalábbis). El is hallgatok, az esszé 
jellegű írásokról most nem beszélek. (Legföljebb a Volán-járatra panaszkodhatom.)

Jókai-gyűjteményed (Utazások Jókaival Európában) már a Jókai-napi könyvek 9. darabja. Hogy múlik az idő! 
(S te mennyit dolgozol – most már értem, miért olyan szűkszavúan válaszolsz néha.) Válaszolsz, csak nem ne-
kem. Pontosabban: nekem, de (mint most éppen) Jókaival. A „nagy mesélő”, az „ibolyaszemű romantikus” nagy 
tudásról, éles tekintetről és pontos helyzetmegítélésről tanúskodó úti beszámolóival. Igaz ugyan, hogy ezek kö-
zött délvidéki, felvidéki és erdélyi útirajzoknak is helyet szorítottál (te, a szerkesztő), de arról nem ti tehettek (te 
s Jókai), hogy mára ezek a területek külországiakká avanzsáltak. Talán így még érdekesebb is a kép. Most, hogy 
a másfél évszázaddal ezelőtti, a szerbség és a magyarság együttélésével kapcsolatos intelmeket pl. („e két nemes 
népnek csak a művelődésben szabad egymással versenyezni”) az azóta eltelt idő mennyire kijátszotta s legújabb 
kívánalomként ismét: mennyire aktuálissá tette. Milyen érdekes adalékokkal szolgál (Jókaira még rá is licitálva) 
az utószó (utószód). Pl. a Zola által a magyar történelemről és irodalomról festett meghökkentő kép: „Az elmúlt 
50 évben Magyarországnak sok nagy embere volt. Kossuth volt a hős, Petőfi Pindarosz és Jókai Homérosz.” Való-
ságos helytörténet a Svábhegy „krónikája”: helytörténet, méghozzá egy igazán illetékes, egy helyi lakos tollából. 
S milyen találó és szellemes a 20. századi európai tömegnyomorról szóló, de a korabeli újságok „beszédmódját” 
parodizáló (s ki tudja: talán még Kant felé is vágó) ellenutópiája, Az örök béke! – most, a válság viszonyai között 
nehéz nem találva érezni magunkat. Ha az előbbi írás még A jövő század regényét is eszünkbe juttathatja, a bécsi 
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börzéről szóló tudósítás a Fekete gyémántok kritikáját (juttathatja eszünkbe) a tőzsde intézményéről (mind a 
kritikát, mind a tőzsdét szándékosan hagyom jelző nélkül). Több mint szellemes a kötetzáró vers (Prosit!): az 
egyes nemzetek étkezési szokásait bemutató „ártatlan” sorok egyszerre csak (szinte észrevétlenül) swifti szatí-
rává lényegülnek: a figyelmes olvasó látja ám, hogy (ezek!) már egymást eszik. Ki tudja, hány év van még a Bal-
kán-háborúkig, s az első világégésig? (Ez utóbbi kérdés, kedves Mihály, csak félig költői – a jegyzetapparátusban 
egy esetet leszámítva nem találtam az eredeti megjelenésre vagy a megírás időpontjára vonatkozó utalást. Lehet, 
hogy te sem?)

S végül engedj meg néhány szót (s nem csak a rend kedvéért!) a Mikszáth-válogatásról is (Tizenkét Mikszáth-
interjú). Kuriózum e kötet, hiszen, tudtommal legalábbis, eddig még senki nem gyűjtötte csokorba a Mikszáth-
interjúkat. Egyenesen a műhelybe világítanak, noha e műfaj, mint írod is, Magyarországon még csak ekkor kezdi 
gyermekcipőit kitaposni. Újdonsága Mikszáth ellenállásán is megmutatkozik (az írói jubileum évéhez közeledve: 
már csak lanyhuló ellenállásán). Fogadalmat is tett: nem ad interjút. Aztán mégis, az öninterjút és a halála utáni 
visszaemlékezést is ideszámítva: éppen egy tucatot (adott). Ezekben az újságírók érdeklődésének korspecifikus 
jellemzőin-sémáin túl (vagy azok ellenére) valami eleven is megmutatkozik: az utolsó évek írójának sebzettsége, 
csigaházba való behúzódása, a védekezés reflexei. A „tuszkulánumba” vonulás kényszere. Még akkor is, ha elméje 
sziporkázik, anekdotázó hajlama a régi, tájékozódó képessége töretlen, szinte a hajdani. A legnehezebb kérdések-
ből is fölényesen kivágja magát. De a riadtság már átüt a fölényes hangon. Ezt leginkább a legkevésbé konvenci-
onális írásban, az öninterjúban látom. Egyfelől az elhárítás kedélyes dallama („egyáltalában nem tudom, van-e 
valami írói mozgalom [...] ennélfogva nincs is róla semmi nézetem”, különben is „elvül mondtam ki magamra 
nézve nem felelni”). És mégis felel. És tájékozódik is. Sok mindent tudhat „a mozgalomról” (ez már Ady, az Új 
versek, a Vér és arany időszaka, a Holnap antológia éve, a Nyugaté), de válasza a kívülállóé, nincs benne az érin-
tettség hevéből szinte semmi. Ez az öninterjú egy „filozóf ” eszmefuttatása. („Új világot, új művészetet akarnak? 
De hisz mindenki azt akar!” „Rombolják a tekintélyeket? Csak a hamis tekintély törik össze. Azért meg nem 
kár!” „Közben ütnek is a fiúk? De hisz hadd üssenek – unokáink ők, nem fáj az nagyon.” Stb.) Csupán az irodalom 
nemzeti jellegét félti komolyan, de ezt a féltést is feloldja a megértő szomorúságban. Az utolsó interjúk alanya is 
szomorú. Pedig ez már az országos ünneplés éve. A negyvenéves írói jubileumé. Még tele van tervvel, írja (befeje-
zetlenül maradó) utolsó („közjogi”) regényét, Az amerikai menyecskét. Még Amerikának, Európának magyaráz 
(a magyar közjogi státust). De Horpácson már kíméli embereit és lovait. Szeret szótlanul elüldögélni. 

Én is befejezem, kedves, Mihály. Kímélem lovaim, bár – remélem – nekünk még lesz alkalmunk – jövőre is, de 
addig is – levelet váltani. Viszont már most gratulálok neked és segítőidnek (segédeidnek?) e három balatonfüre-
di kiadványhoz, mely remélhetőleg nem csak a füredieket gazdagítja. Engem, lám, máris (gazdagított). 
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