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– Vásárosnaményban születtél, 
Nyíregyházán érettségiztél, Deb re
cenben diplomáztál, s hároméves 
hajdúböszörményi gimnáziumi ta
nárkodás után immáron harminc 
éve Egerben tanítasz. Itt nemcsak 
az Eszterházy Károly Főiskola 
Irodalomtudományi Tanszékének 
docense vagy, de a lassan egy év
tizede megjelenő Agria folyóirat 
alapító főszerkesztője is. Iro  da  lom 
történészként két monográfia fű
ződik a nevedhez: Hagyomány és 
újítás Kányádi Sándor költésze
tében (2002); és Kiss Benedek 
(2014). Milyen indíttatást hoztál 
magaddal; kik hatottak rád leg
mélyebben a pályád során?

– A csonkaberegi tájhaza – le
gyek bárhol is a világban – min
dig, mindenhová elkísér, abszolút 
viszonyítási pontként él bennem. 
A vámosatyai szülőház, a vár, az 
erdő, a templom, az iskola és a te
mető számomra valóban a létezés 
centruma. Amikor kisfiúként, ki
lenc–tízéves koromban először fel
mentem a falu tiszta faácsolatú, 
erdélyi mintára épült, huszonnyolc 
méter magas harangtornyába, 
olyan látvány fogadott, hogy a lé
legzetem is elállt. Légvonalban 
magam előtt láttam a Kárpátok 
előnyúlványait, a kaszonyi és a 
beregszászi hegyet. Amikor ké
sőbb megtudtam, hogy egyebek 
között Kárpátalján is szép szám
mal élnek magyar ajkú nemzet
testvéreink, bevallom, a sírás kör
nyékezett: végtelen szomorúság vett 
rajtam erőt. Egyetemi tanulmá
nyaim és olvasmányaim során az 
is nyilvánvalóvá vált, hogy Tri  a 
nonban jóvátehetetlen dolog tör

tént. Három évtizedes egri pálya
futásom során mindig a szorgos 
kezű, panasztalanul dolgozó, tö
rekvő szüleim példáját igyekeztem 
követni, akik soha sem riadtak 
vissza az emberpróbáló erőfeszí
tésektől. Az ő szívós kitartásuk és 
áldozatos helytállásuk nélkül Éva 
húgommal aligha szerezhettünk 
volna tanári diplomát. Kiváló taná
raim közül külön is kiemelem az 
áldott emlékű Görömbei And  rás 
professzor urat, akivel az egyetem 
elvégzése után is munkakapcsolat
ban, sőt, jó barátságban maradtam. 
Elmondhatatlanul sokat köszönhe
tek neki, mert minden eszközzel  
a munka szeretetére, az erőfeszítés 
vállalására, az értéktudatos cse
lekvésre nevelt. Elhitette velem, 
hogy amit érdemes csinálni, azt 
érdemes jól csinálni. Apám helyett 
apám volt évtizedeken át: mindent 
megtett azért, hogy valódi képes
ségeimmel azonos lehessek, s hogy 
végtére is emberebb ember legyek.

– Irodalomtörténészként milyen 
irányzathoz, vonulathoz tartozónak 
sorolnád magad?

– Amint az eddigiekből is kide
rült, a Görömbei András nevével 
fémjelezhető debreceni iskolához 
tartozom. Ennek megfelelően a 
szekértáborosdit, a kirekesztést és 
a megosztottságot sohasem helye
seltem. Jóllehet mindenféle stig
matizációt elutasítok, az ismert 
Kányádivers (Krónikásének Illyés 
Gyulának – odaátra) bizonyos át
hallásaitól – a tragikus sugallatok 
okán – mégsem tudok teljesen el
vonatkoztatni: „Akik elmentek 
közülünk, / nem voltak közülünk 
valók, / mert ha közülünk valók 

lettek volna, / nem mentek volna 
el.” Úgy gondolom, hogy az igazi 
dialógushoz jóindulatra, józanság
ra és tisztességre volna szükség. 
Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy 
különösebb érdek és igény sem 
fűződik az érdemi párbeszédhez. 
Nagy kár, mert Kányádi másik ide 
kívánkozó versének (Játszva ma
gyarul) szellemében („aki megért 
/ s megértet, / egy népet / megél
tet”) akár az értelmes konszen
zusra, a közös cselekvésre is le
hetne esélyünk.

– Egerben az ezredforduló óta 
egyesületben ápoljátok Kálnoky 
László emlékét. Rajta kívül ki még 
az, akihez a provinciális kereteket 
meghaladva kötődni lehet az egri 
irodalmi tradícióból?

– Eger – mint a múzsák által 
különösen kedvelt város – inspi rá
 lóan gazdag irodalmi hagyomány
ra tekinthet vissza. A tradíciót meg
alapozó szerzőktől (Ti  nódi Lantos 
Sebestyén, Balassi Bálint, Koháry 
István), az egriséget értékként 
tematizáló költőkön át (Vitkovics 
Mihály, Vörösmarty Mihály, Pe 
tőfi Sándor, Tárkányi Béla, Mind 
szenty Gedeon, Pájer Antal) a hely 
szellemét és kisugárzását a XX. 
századi poézis jegyében megraga
dó alkotókig (Apor Elemér, Sulyok 
Vince, Utassy József, Bányász 
István, Cseh Károly, Anga Mária) 
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bámulatosan sokszínű a kép, és  
ez a breviáriumszerű gazdagság 
messze  menőkig méltó a helyi kul
turális örökség Gárdonyi Géza, 
Bródy Sándor és Kálnoky László 
életművében testet öltő magasla
taihoz. Álljon itt egy rövid felso
rolás az utódokról: Nagy Pál, Gál 
Elemér, Szokolay Károly, Bakacsi 
Ernő, Holló József, Györffi Réka, 
Bak Zsuzsanna, Posta Marianna, 
Csepcsányi Éva. Végül, de nem 
utolsósorban az utóbbi években 
Miskolc helyett inkább Egerben 
élő és alkotó, az immáron Kos 
suthdíjas Serfőző Simont említem, 
aki a kortárs magyar irodalom 
megkerülhetetlenül fontos alakja. 
A felsorolt szerzők közül többen is 
szerepelnek a millennium évé
ben megjelent, általam szerkesz
tett egye  sületi antológiánkban (Tá
 vol Betlehem).

– Az Agria a megjelenési gya
koriságát, terjedelmét és szerkesz
tési elveit tekintve is unikum a ha
 zai folyóiratpalettán. Miként fo
galmaznád meg az ars poeticáját?

– Gárdonyi és Kálnoky váro
sában természetes, hogy legyen 
egy patinás, a legjobb egri hagyo
mányokhoz méltó, országosan jegy
zett folyóirat. Ennek megfelelően 
az Agria indulásától fogva egy 
olyan széles ölelésű lap, amely a 
nemzedéki és szemléleti sokszí
nűség jegyében tárja elénk a kor
társ magyar irodalmat. A hossz 
és keresztmetszeti elvet vegyítő 
szerkesztői felfogás antológia,  
illetve almanachjellegű lapot ered
ményez, amelyben az egri és ré gi  ó
 beli értékek országos kitekintés
ben, sőt, kárpátmedencei beágya
zottságban nyerik el legteljesebb 
értelmüket. A folyóiratban rend
szeresen hatvan-kilencven szerző 

jelenik meg. A pályakezdőktől a 
nyolcvanas éveikben járó generá
ciókig mindenféle korosztály pub
likál a lapban. Az Agria olyan, 
mint a bőségszaru: van benne min
den, s a sokféle gazdagságban ked
vére válogathat az olvasó. Az im
máron tizedik évfolyamát jegyző 
lap sajátos karaktert képvisel a kor
 társ folyóiratok között. Szer  kesz 
tő és munkatársaimmal (Sza  kol
czay Lajossal, Bertha Zol tán  nal, 
Serfőző Simonnal, Anga Máriá
val, ifj. Ködöböcz Gáborral) a jö
vőben is azért fogunk dolgozni, 
hogy Eger városát ne csak kiváló 
boraiért és egyedülálló építészeti 
szépségéért, hanem figyelemre mél
 tó szellemi értékeiért, kulturális 
kincseiért is becsüljék és szeressék. 

– Könyveidben szenvedélyesen 
vizsgálod hagyomány és újítás, ér
 tékvilág és formarend viszonyát 
számos műben és életműben. Úgy 
látod, hogy az irodalom képes ren
det vágni a XXI. század káoszában?

– Tematikus kötetem, az Er  dé 
lyi élmény, erdélyi gondolat kife
jezetten ezzel a szándékkal látott 
napvilágot 2011ben a Líceum Ki 
adó jóvoltából. Ezt a könyvemet 
Székelyföldön és Nagyváradon is 
szép sikerrel mutattam be. Tu  da 
tosan törekszem arra, hogy kuta
tási eredményeimből főiskolai hall
gatóim is minél többet profitáljanak. 
Ennek jegyében tartom régóta elő
adásaimat a határon túli magyar 
irodalomról és az erdélyi magyar 
líráról. A diákság mindkét kur
zusra rendkívül nyitott és fogé
kony. Az Agria is kezdettől fogva 
összmagyar lapként funkcionál. 
Fontosnak tartom annak az érzé
keltetését, hogy létezik egy or
szághatárokkal dacoló, spirituális 
értelemben felfogott szellemi ha 

za, amely a nyelvi, történelmi és 
kulturális hagyományok legtá gab
ban értett közösségét jelenti. Egyet
 len folyóirat sem közöl annyi ha
táron túli szerzőt, mint az általam 
szerkesztett Agria. Már jó ideje  
a határok fölötti, méginkább az 
egyetemes magyar irodalom a he
lyes megjelölés, ami végső soron 
az egy és oszthatatlan magyar iro
dalmat jelenti. Tanárként, szer
kesztőként és irodalomtörténész
ként is úgy vélem: nagyon fontos  
a szeretet és a megértés. Ha ez 
megvan, lélekteljesen szakszerű 
és szakszerűen lélekteljes művelői 
lehetünk a választott hivatásnak.

– 2011ben a Partiumi Írótábor 
irodalmi díjával, 2015ben pedig 
Hídverődíjjal jutalmazták a mun
kásságodat…

– A Hídverődíjat 2002 óta ítéli 
oda az Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány. A kitüntetést minden 
évben egy magyarországi iroda
lomtörténész, illetve kritikus vehe 
ti át Székelyudvarhelyen. Ami kor 
kis családom jelenlétében átvet
tem az elismerést, Rabindranáth 
Tagore indiai költő gondolatai ju
tottak az eszembe: „Elaludtam és 
azt álmodtam, hogy az élet öröm. 
Felébredtem és láttam, hogy az 
élet kötelesség. Cselekedtem és 
látom, hogy a kötelesség öröm.”  
A Hídverődíj rangját az mutatja 
igazán, hogy a korábbi években 
olyan kiváló irodalmárok kapták 
meg, mint Görömbei András, Po 
mogáts Béla, Szakolczay Lajos, 
Bertha Zoltán, Márkus Béla, Szé  les 
Klára, Elek Tibor és Pécsi Györ  gyi. 
Roppant megtisztelő számom  ra, 
hogy immár engem is ebben az elő
 kelő társaságban tartanak számon.

Csontos János


