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K A R D O S L Á S Z L Ó : HÁRMASKÖNYV 
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Vannak élmények, amelyek végigkísérik az embert az éle-
ten, s elfojthatatlanul törnek fel egy-egy pillanatban az emlé-
kezet mélyéből. Ilyen élményem volt Kardos László több mint 
ötszáz oldalas új könyve, a Hármaskönyv. Esti olvasó vagyok. 
A mü megjelenését követő napokban négy-öt este sem kellett 
hozzá, hogy a gyűjtemény végére jussak. Úgy olvastam a kötet 
egymást követő rövidebb-hosszabb írásait — milyen ritka ez 
irodalomtörténész művével —. mint valami izgalmas regényt, 
kíváncsian várva a következő lapok újabb és újabb élményt 
sugárzó mondanivalójára. Még el sem jutottam az utolsó lapok-
hoz, úgy éreztem, hogy írnom kell a Hármaskönyvről. ími 
szándékoztam tüstént, a könyv megjelenése után. Azonban, 
ahogy befűztem a papirost az írógépbe, éppen a kötet lapjai 
nyomán támadt felemelő érzés akadályozta meg, hogy azon 
melegében leírjam mondandóimat. Személyes hangütést ritkán 
nélkülöző stílusomhoz képest is túlságosan lírai lett volna 
akkor az írásom, méltatlan Kardos László puritán forma-
nyelvéhez, s lényének tiszteletet parancsoló humánumához. 

Most, amikor — egy esztendőnél nagyobb késéssel — íráshoz 
kezdtem, újra felidéződött, feltört emlékezetemből a Hármas-
könyv elolvasásának élménye. Igaz, ma már tárgyilagosabb 
elemzésre készen; talán pontosabban is, mintha az első olvasás 
benyomása után lírai fűtéssel fogalmaztam volna. Nincs tökéle-
tesebb vallomás, mint a műalkotás. Kardos Lászlónak ez a 
kötete — anélkül, hogy a jellegzetesen „vallomásos" írások 
nyomdokán járna — vall önmagáról az emberről, a maga élet-
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útjáról, sokrétű és nagyigényű életművéről. — Vall? - Ponto-
sabb, ha akként fogalmazok: — a Hármaskönyv kulcsot ad írója 
személyiségének, s több mint öt és félévtizedes pályájának, 
életművének teljesebb megértéséhez. 

De hát mi is volt az az élmény, ami a gyűjtemény olvasása-
kor olyannyira magával ragadott? Újraolvasás nélkül, máig 
bennem él a kötetből sugárzó, felemelő légkör; a megingatha-
tatlan emberségnek a légköre; az igazságban, a művészi, az 
irodalmi alkotásban, a szépségben való hit; az elfogultságtól, a 
gyűlölettől mindig távol álló szemlélet; a megértés humánuma. 
Ezek a vonások uralják a Hármaskönyv lapjait, s most értettem 
meg, hogy - nem lehet fel nem ismerni —, ha nem is ilyen 
sűrítetten ott élnek Kardos László korábbi, szinte egész élet-
művében. így lát, így elemez, így alkotja meg írásait; ezek a 
tulajdonságok jellemzik életútját, nagy ívet átfogó munkássá-
gát. Amikor erről szólok, Karinthy Frigyes szavai járnak emlé-
kezetemben, azé a Karinthyé, akiről éppen Kardos írta mind-
máig a legmélyebb elemzést, három és fél évtizeddel ezelőtt 
róla készült könyvében. A találó szavak valahogy ekként hang-
zanak: — Talán különös, de velem mindig karinthys dolgok 
történnek! - Mondjuk meg, hogy nem különös, hanem tör-
vényszerű; mint ahogy törvényszerű Kardos Lászlónál ugyan-
csak, aki szintén a felsorakoztatott emberi sajátosságokkal, 
szemlélettel, humánummal látja és ábrázolja az életet, a szemé-
lyével kapcsolatos eseményeket, írókat, költőket és alkotásai-
kat. Gyengeség volna ez? Ellenkezőleg. Rendkívüli emberi 
erőt, bölcsességet képvisel, figyelmeztető lehet a mi számunkra 
is, irányt szabhat cselekedeteinknek, szinte cenzúrázhatja gon-
dolkozásunk menetét. 

Az elmondottakat olvasva, felvetheti bárki: hiszen ezek a 
vonások nemcsak Kardos Lászlónak, hanem minden igazi 
humanistának tulajdonságai kell, hogy legyenek. Valóban így 
van. Azonban jól tudjuk, hogy az általánosan fogalmazott 
vonások akkor válnak teljessé, mutatják meg igazában az 
emberi és írói, a tudósi sajátosságokat, ha felmutatjuk, milyen 
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élet és irodalmi anyagban fejeződnek ki, miféle körülmények 
közepette nyilatkoznak meg. Erről is kell szólnom, mivel ilyen 
módon válik teljesebbé Kardos László emberi és tudósi, írói 
arcképe. 

Három terjedelmes részre tagolódik az új könyv. Az első 
Debreceni esztendők címen, jórészt a 20-as és 30-as éveknek a 
„maradandóság városa"-beli világát idézi. A másodiknak már a 
címe sejtető. így hangzik: Lidércnyomás. E részben a vele és 
körülötte, 1944-ben történteket eleveníti meg. A harmadik-
nak: Új világ küszöbén a címe. Az utóbbiban megjelentetett 
írások sorában a felszabadulást közvetlenül követő esztendők 
írásaiból olvashatunk, s néhány ez időre vonatkozó emlékezést. 
A három részben nyolcvanegy különböző terjedelmű és 
nagyon is eltérő témájú írás követi egymást. A terjedelmi és 
temetikai különbözések ellenére a nyolcvannál több mű szer-
ves egységet alkot; nem véletlenül összeálló kísérletek, vitacik-
kek, vallomások sorozata, hanem koncepcióba álló kötet 
Kardos László Hármaskönyve. Találkozunk benne személyes 
jellegű emlékidézéssel; a szerző irodalmi emlékeivel, kiemel-
kedő kortársaival történt találkozásairól, jellemvonásaikról 
szóló munkákkal (József Attiláról, Babitsról, Hatvany Lajos-
ról, Szabó Lőrincről); olvashatunk dokumentatív értékű közle-
ményeket, miként — kommentáló szöveggel - íróbarátaitól 
származó leveleket; irodalomtörténeti tanulmányokat, vitacik-
keket, kortárs könyvekről készült kritikai elemzéseket. Igen, 
koncepcióba állnak össze ezek, egységbe fonja őket a jelzett 
időszakok egymásra épülő történelme, a benne létrejött iro-
dalmi jelenségekre való reagálása, s mindenek előtt Kardos 
László gondolkozása, szemléletének világa. 

A Hármaskönyv részei közül az első kettő embert, jellemet 
próbára tevő időszakban létrejött írásokat foglal magába, ille-
tőleg ilyen két periódusra vonatkozó emlékeket tartalmaz. 
Ezek a cikkek, könyvbírálatok, tanulmányok, emlékezések 
szinte árasztják azt a légkört, ami a szerző személyiségének, s 
műveinek sajátja, amit már megkíséreltem így jellemezni: — A 
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megingathatatlan emberségnek a légköre; az igazságban, az 
irodalmi, a művészi alkotásban, a szépségben való hit; az elfo-
gultságtól, a gyűlölettől mindig távol maradó szemlélet, a meg-
értés humánuma. 

A gyűjteményes kötetnek csupán néhány darabjára utalva, 
elegendő illusztrációt adhatunk az általánosságban fogalmazott 
mondatok támogatására. A Debreceni esztendők című részben 
olvasható írások a 20-as évek elejének a „kálvinista Rómá"-ra 
is ránehezedő nyomásáról, a fehérterrornak, az „ébredő magya-
rokénak minden emberséget megszégyenítő ténykedéséről. A 
fiatal Kardos Lászlót személy szerint is érintik a körülmények. 
Helyzetét jelzi egyik, ez időszakra vonatkozó cikkének első 
mondata: , A 19-es proletárforradalom után nem térhettem 
vissza az egyetemre, fegyelmi ítélet bélyegzett meg, várnom 
kellett egy szemesztert, amíg újra folytathattam tanulmányai-
mat." Szól erről, s több írásban egyebekről, ezekből az évek-
ből. Szavai nyomán megelevenedik az egykori világ; azonban 
az indulat, a gyűlölet még jelzőit, hasonlatait is elkerüli. Kese-
rűség, fájdalom? Legfeljebb ilyeténképpen nyilatkozik: „Ne-
héz idők jártak, semmiben sem voltam biztos." Igazi fájdalmat 
az idéz elő benne, ha csalódnia kellett valakiben. És micsoda 
öröm járja át, ha a maga személyiségének jellemvonásával, az 
emberséggel találkozik! így, amikor a fegyelmi ítélettel meg-
bélyegzett tanárjelölt vizsgára bocsájttatik, s kitűnő felelete 
után professzora becsülettel melléje áll. Hadd idézzem Kardos 
László írói módon megjelenítő, pontos fogalmazását: 

„ . . . A vizsga után karonfogott, úgy kísért ki a folyosóra. Ott 
megállt, s vállamra tette a kezét, és majdnemhogy megindultan, de jó 
hangosan, úgyhogy a folyosón járó-kelő' vagy álldogáló hallgatóknak 
hallaniuk kellett, ezt mondta: 

- Bárki bármit mond is, ön jó magyar ember! 
Kezet nyújtott és elsietett. 
Elvörösödtem, szerettem volna láthatatlanná válni. A kollégák közül 

egy-kettő odajött hozzám, gratulált, és érdeklődött a vizsga menete 
iránt. Voltak, akik gúnyosan mosolyogtak. Elsomfordáltam. . . " 
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Az idézett sorok tömör részjellemzést nyújtanak a korról, 
de vázlat vonások at Kardos arcképéhez is. 

A Lidércnyomás című rész — ami Debrecen német megszál-
lásától a munkatáborból való hazatéréséig, huszonhat írásban 
örökíti meg a vele és körülötte történteket — ugyancsak a 
jellemzett Kardos Lászlót idézi elénk. A tények hiteles meg-
mutatásával szól. S a tényéknél nincs mélyebb megvilágítója a 
valóságnak! 1944 közel háromnegyed esztendejének légköre 
ugyanúgy él ezekben az írásokban, mint a 20-as évek első 
esztendői az imént jellemzett cikkekben. A fenekestől felfor-
dult, embertelenné vált világban azonban Kardos Lászlót meg-
kímélte a sors, hogy személy szerint iszonyatos emlékeket 
elevenítsen fel. Mennyire jellemző személyiségére, szemléletére 
is, amikor a huszonhat írás lapjainak egyikén így ír: 

„Nekem a megpróbáltatásoknak ebben a szakaszában - ha szabad 
így mondanom - szerencsém volt. Táborunk egymást váltó parancs-
nokai jobbadán emberséges emberek voltak, s a keretlegények java is 
inkább velünk érzett, mint a németekkel vagy a hazai fasisztákkal. 
(Egyikükkel még ma is levelezésben állok)" 

A három és fél évtizeddel ezelőtti múlt „hiteles valóságát" 
őrzi a maga körül történtekről a kiváló szerző; bizonyos, hogy 
az ő táborának „parancsnokai jobbadán emberséges emberek 
voltak, s a keretlegények java is . . . " Megilletődve ismétlem, 
ahogy Karinthy Frigyessel „karinthys" dolgok történtek, vele 
„kardos lászlósak" És fokozottabb megilletődéssel írom; a 
sors adta szerencsésebb körülmények hangsúlyozását előmoz-
dította írásaiban az ő megingathatatlan hite is az emberségben. 
Szól ugyan - a „szerencsém volt" emlegetése mellett — arról 
is, hogy a parancsnok — és mindjárt hozzáfűzi diszkréten -
„hogy melyik, azt már nem tudom" - „durván büntette 
valamelyik társunkat." Leíija ugyan magukat az „esetek"-et is, 
de siet megjegyezni: „Az akkori állapotokra jellemző, hogy 
ezeken a sérelmeken hamar túltettük magunkat, hiszen mindez 
csak kisebb kilengésnek számított más táborok, mozgó vesztő-
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helyek borzalmaihoz képest." Az eddig mondottak után, az 
utóbbiak nem igényelnek kommentárt. 

— Miért is szóltam ilyen részletesen Kardos László emberi 
vonásairól? Hiszen, ha pályája elején voltak is szépírói szán-
dékai, sőt gyakorlata, s hogyha kiváló versfordítóink sorába 
tartozik is, mégiscsak irodalomtörténész ő elsősorban; a Tóth 
Árpád monográfia szerzője, a költő művei kritikai kiadásának 
példamutató gondozója, gyűjteményes kötetek sorát kitöltő 
tanulmányok, esszék írója, s mindig lényegre tapintó kitűnő 
kritikus. A közvélemény pedig azt szokta vallani, hogy az 
irodalomtörténésznek mindenek felett az eredményei az érde-
kesek, s értékelésre méltóak. így a Hármaskönyv anyagának 
természete okán írtam Kardos emberi vonásairól, személyisé-
géről? Inkább úgy fogalmazom, a Hármaskönyv alkalmából. 
Alkalmából, mivel éppen ez a mű közvetlen lehetőséget nyúj-
tott ahhoz, hogy megközelítsük a szerző személyiségét, ami — 
szóltunk már erről — kulcsot ad egész pályájának, életművének 
teljesebb értelmezéséhez. A mondottak után magyarázatra 
szorul-é, hogy az irodalomtörténész műve sem választható el 
emberi természetétől; megszabja témaválasztását, a személyes 
vonzalom tekintetében ugyanúgy, mint az ellenérzések vonzá-
sával, rányomja bélyegét elemezéseinek hangsúlyaira, maximá-
lis tárgyilagosságra törekedve is — mert hisz mindnyájan arra 
törekszünk, — kinél közvetve, kinél közvetlenül jelen van a 
személyiség. 

Mindaz, amiről szóltam, bevezetője lehetne egy nagyobb 
teijedelmű tanulmánynak, ami a felvázolt emberi vonások nyo-
mán képet adhatna Kardos László mindeddig létrehozott, sok-
rétű, gazdag alkotásairól. Most azonban csupán ezekről a jel-
lemsajátosságokról szándékoztam szólni. Személyiségének 
jegyei — kell-é ismét leírni? — az alkotótevékenység áttételes 
gyakorlatában írói, tudósi vonásai is Kardosnak. Nem tudom 
mégsem megállni, hogy befejezésül ne utaljak a Hármaskönyv 
még egyetlen egy írására. A cikk címe: Jegyzetek a Németh-
ügyhöz. Megjelenési ideje: 1934. 
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A cikk abból az alkalomból íródott, amikor Németh László-
nak a jugoszláviai Kalangya című folyóiratban Ignotusról kia-
dott értetlen, irodalomirányító jelentőségét kétségbe vonó 
írása nyomán durva hangú, gyanúsításoktól sem mentes vita 
folyt. Kardos maga sem ért egyet Németh Lászlóval. Cikkében 
vitába száll vele. De már az írás elején leszögezi: „Felnőtt és 
értelmes emberek között folyó vitában a durva hangot utála-
tosnak és szégyenletesnek tartom." Elemző, szép írását ezekkel 
a szavakkal fejezi be: 

„Nem kínozna ez az egész ügy annyira, és nem szántam volna rá ily 
fáradalmas hasábokat, ha támadottak és támadók egyformán közel nem 
állanának hozzám. Németh Lászlóék olyanokkal kerültek szembe, akik 
annak a szabadságeszmének, amely az enyém is, nehéz napokban s máig 
vakmerő harcosai voltak, s akiknek legtöbb írását lelkesedve olvasom, s 
állásfoglalását is többnyire szívesen vállalom. Kötelességemnek éreztem, 
hogy — ha csak városom kisebb publicitása előtt is — szót emeljek 
abban a kritikus pillanatban, amikor az új Magyarország szellemi veze-
tőinek két csoportja szembefordul egymással, ahelyett hogy közös 
frontba forradnának közös és hatalmas ellenségeik ellen." 

Milyen kár, hogy Kardos Lászlónak ez az írása más hason-
lóan tiszta szándékú, bölcs cikkével egyetemben nem a nagy 
publicitású fővárosi sajtóban, hanem egy debreceni lap hasáb-
jain, szinte észrevétlenül hangzott el. 

Emberi jellemvonásai és az írói, tudósi ténykedése iránti 
tiszteleten azonban ez nem változtathat! (Szépirodalmi, 1978.) 
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