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TÖTH ENDRE: 
OLÁH GÁBOR ÉLETE C. KÖNYVÉRÖL 

Az 1980-ban megjelent Oláh Gábor monográfia irodalmi 
életünk egyik örvendetes meglepetése, váratlan szenzációja 
volt. Szerzője, Tóth Endre, a szintén debreceni születésű, ma is 
Debrecenben élő költő már nem fiatalon, nem is egészségesen, 
saját még megírásra váró önálló alkotásai tervét félretolva ereje 
legjavát olyan mű létrehozására fordította, amelynek hiánya 
méltán nyomhatta valamennyiünk lelkiismeretét: csaknem két 
évtized szakadatlan munkájával összegyűjtötte, áttanul-
mányozta az Oláh Gábor életművet, a mennyiségében minden 
képzeletet felülmúló kiadatlan írásokkal, kéziratokkal, vaskos, 
több kötetes naplókkal, személyes feljegyzésekkel és levelekkel 
együtt, s az irodalomtudósok és az olvasók elé tette kutatásai 
eredményét, a tíz fejezetre bontott, csaknem négyszáz lapos 
könyvet. Ezzel 1942-ben elhunyt írótársa véglegesen befeje-
zettnek látszó pályája új szakaszba jutott : Tóth Endre 
szuggesztív erejű munkájának megjelenése után már senki se 
tehet úgy, mintha nem volna Oláh Gábor ügy, mert van. A 
debreceni Tóth Endre megkezdte a debreceni Oláh Gábor 
pőrének újrafelvételét, s az irodalomtörténet most végre kény-
telen lesz azt tenni, amit eddig elmulasztott: átnézni, rend-
szerezni, értékelni Oláh szellemi hagyatékát, állást foglalni és 
kijelölni megérdemelt helyét irodalmunkban. 

A debreceni Tóth Endre a debreceni Oláh Gáborról írt 
monográfiát: nem véletlenül adtunk hangsúlyt a megismételt 
jelzőnek, mert ha volt valaha nem debreceni optikával, csak 
Debrecen jobb, alaposabb, értőbb ismeretével készített mű, hát 
ez az. Tóth Endre könyvének első dicséretéül mindjárt tegyük 
hozzá: ítéletének serpenyőjét rezzenetlen kéz tartja szigorú 
egyensúlyban. A monográfia nem egy méltatlanul nem is a 
pálya legszélére, a pályán kívül szorult alkotót mentő, dicsérő 
írás — Tóth Oláh Gábor életének ismertetését ígérte, nem az 
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életrajztól természetesen elválaszthatatlan és példás gondosság-
gal össze is gyűjtött, meg is nevezett, keletkezésüket is a 
költőtárs érzékenységével magyarázó művek értékelését —, 
hanem kihívás. A monográfia szerzője az igazság érdekében 
kesztyűt dobott arcunkba, gesztusára így vagy úgy, de válaszol-
nunk kell. Lustaságbál, kényelmességből, felületességből, az 
elődöktől kritika nélkül átvett és elfogadott értékelések bű-
völetében éltünk idáig, ha Oláh Gábort emlegettük, örökség-
képpen átvállalt frázisokat közöltünk magunk is — érzékelteti 
Tóth Endre ábrázolóéreje segítségével, éppen ideje már, hogy 
most, amikor az adatok és az igazság végre előttünk áll, tör-
ténjék valami az Oláh ügyben. 

Élőket gyakran megöltünk mi ebben a szakmában, irodalmi 
justizmordjaink külön tanulmányt érdemelnének, ám egy még 
élő alkotó bármikor megérheti téves rangsorolása megváltozta-
tását. Oláh Gáborral úgy igazán holtában végeztünk, s az 
anyagismeret hiánya, az össze nem gyűjtött életrajzi tények, a 
foghíjas vagy fel sem becsült hagyaték még hagyott némi 
mentséget. Most már nem hagyhat. A monográfia kézbe 
vehető, ránk vár a feladat, hogy folytassuk, amit szerzője 
megkezdett, hogy kiteljesítsük, ami miatt elképesztően nagy 
feladatát vállalta, mert a közölte adatok birtokában már nincs 
bocsánat sem a várakozónak, sem a hallgatónak. Ha Oláh élne, 
most volna százéves, egy centenárium idejére általában le szok-
tak lohadni az indulatok. Debrecen most már nagyon ipar-
kodik, hogy ne legyen még egy Árkádia-pöre. Ha most sem 
történik semmi azon túl, hogy az Irodalomtörténet regisztrálja 
Tóth Endre minden dicséretet és elismerést megérdemlő, ki-
tűnő értekező prózastílussal megírt, egy költő és egy 
irodalomtudós együttes hozzáértésével készített monográfiája 
megszületését, akkor az irodalomkutatás ismét megbukott, 
mint nem először, de akkor nem Debrecen tehet róla immár. 
Debrecen városa szólt, költője, Tóth Endre szájával, a többi 
most már az irodalomtörténészek végre elfogulatlannak remélt 
ítélőszéke elé tartozik. 
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E sorok írója ismerte Oláh Gábort, viszonylag fiatal férfinak 
is, s bár csak jó szót kapott tőle, csak biztatást a maga költői 
próbálkozásai inaséveiben, futott előle - nem a műveit, a 
személyét nem szerette, tulajdonképpen irtózott és félt tőle. 
Volt Oláh Gábor testi mivoltában valami riasztó, túl-
méretezett, lényében is valami kettős, egy próféta süvöltő 
lélegzete kavarta fel a se testi, se szellemi alkatának nem elég 
tágas földszintes házsorú utcák porát, és nem volt szabad 
mögéje kerülni, mert még a gyakorlatlan fiatal szem is észre-
vette, hogy a ködgubájú óriás mögöttes arca egy gyereké, aki 
sír, csapdos, üvölt dühében és csalódott vágyakozásában, mert 
nem törődnek vele, mert különös szókincsére csaknem 
mindenki süket, és nem akarják észre venni, hogy őt jobban kell 
szeretni másoknál, szerencsésebbeknél, mert irtózatos élmé-
nyek és látomások ismerője, s bizony több és nagyobb sokaknál, 
másoknál, akik szerencsések. Ritkán gondolt rá későbbi élete 
folyamán, sosem kereste vele a kapcsolatot, amit ismert élete 
tényei közül, pontosabban amiről azt képzelte, hogy ismeri, 
azt városi pletykák közvetítették, nem volt rokonszenves 
anyag. Fiatal gőgjében módfelett komikusnak érezte a komor 
figurát, s elfojtott egy mosolyt, ha arra gondolt, milyen lehet, 
amikor ez a behemót test pucéron sütteti magát a Kar utcai 
ház udvarán a nappal a pukkadozó fiatalok és a botránkozó 
öregek lécen át leskelődő szeme tüzében. A tény, amely 
szintén közismert volt abban az irodalommal átitatott légkör-
ben, amelyben e sorok írója élt, hogy Rákosi Jenőék valamikor 
éppen Oláh Gábort akarták kikiáltani költőkirálynak Ady 
ellen, míg a valóság jól az orrára nem koppintott a királyjelölt-
nek, és helyére nem utasította, külön derűre fakasztotta. Oláh, 
mint Ady riválisa! E sorok írója nagyon fiatal volt, igen mű-
veltnek és a művészetekben járatosnak képzelte magát, szigorú 
volt és irgalmatlan, s mint minden fiatal, tételekben szemlélte a 
világot. Tételei logikusan kimondták, hogy aki az életben nem 
vitte többre annál, mint hogy középiskolai tanár lett Debrecen-
ben, aki nem tudta megbecsülni azt a szinekurát, amit egy 
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könyvtárban adódott álláslehetőség jelent, ami mcgiscsak 
szabadabb légkört biztosít egy írónak az alkotásra, mint egy 
tantestület, aki olyan szédült, hogy belemegy egy olyan 
abszurd drámát ígérő játékba, hogy ő felhasználható, ki-
játszható Ady ellen, alighanem nem is érdemel mást. Az 
embernek, főleg ha író, tudnia kell, mit csinál, hova lép, e 
sorok írója szentül hitte, ő mindig tudni fogja, elő se fordulhat 
olyan helyzet, amelyben nem ő lép majd, hanem mások lépnek 
vele, s persze közel is volt még hozzá hajdani középiskolája 
kegyes nevelésével, a hittel, hogy a méltók végül mégiscsak 
mindig elnyerik a jutalmukat, s akik mégsem, azok nyilván 
mind a Gomböntő emberei voltak. Elfelejtette hát ifjúsága 
kéretlenül mellé állt tanúját, s úgy indult el a maga útján, hogy 
egyszer se pillantott vissza a Kar utcai remetére. Tóth Endre 
monográfiájának kellett megíródnia ahhoz, hogy eltűnődjék, 
hogy lehetett olyan korlátolt annak idején. Hát ki nem hiszi el 
ebben a szakmában, hogy jobb a legjobbnál, hogy ő az első, ha 
egyszer hivatalosan kijelentik róla, ha a kormány irodalom 
politikusai, hivatalos sajtóorgánumai meg is íiják? És még vala-
mi. Hát megpróbálkozhatik valaki azzal, hogy Ady ellen 
kijátsszon egy másik alkotót, ha az annyira provinciális, 
annyira jelentéktelen? Ilyen határig még egy korlátolt ellenfél 
sem ostoba. És lehet valaki Juhász Gyula, Tóth Árpád barátja, 
Babits, Kosztolányi levelezőtársa, vitapartnere olyan kvalitások 
nélkül, amelyek híján ez a szigorú kör szóba sem állt senkivel? 
Csak Oláh tévedett volna az Ady-kérdésben? Senki más? 
Kosztolányi sem? Oláh legalább később rájött, mi történt vele, 
soha szebben le nem tették egy vesztes és bizony nem dicséret-
re méltó csata lobogóit a győztes lába elé, ahogy feledhetetlen, 
a holt Adyt búcsúztató versében éppen Oláh. „Annyit kapott, 
amennyit a képességei alapján megérdemelt" — jelentette ki 
egyszer e sorok valamikor tételekben gondolkozó fiatal írója, 
akinek Tóth Endre könyvére volt szüksége ahhoz is, hogy 
felfogja végre: a Kar utcán pucéron napozó, sajátságos szexuali-
tású remetének az átlagon messze túlmutató tehetségében 
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nemcsak az illető maga, nemcsak Oláh hitt, hitt abban Gyulai 
Pál és Beöthy Zsolt, akiket hallgatott, és hitt Kis József és Bíró 
Lajos, Lengyel Menyhért és Bródy Sándor, Hatvany Lajos, 
Ignotus, Schöpflin Aladár, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, 
legjobb barátja, Juhász Gyula, sőt maga Ady is, a debreceni 
Kardosokat, Albertet, Pált, Lászlót, a Gulyás-Juhász költő-
párt, sőt Németh Lászlót és Móricz Zsigmondot nem is 
számítva. Tévedtek valamennyien? Hogy Oláh, szegény, táltos-
nak képzelte magát, világcsodájának, ahhoz végtére is joga volt, 
ő fizetett meg a legjobban ezért a szemmértékbeli torzulásért. 
Pályája első szakaszában, fiatal önérzetében azt képzelte, ő a 
huszadik század nagy magyar alkotója, amit ír, örök arany-
fedezetünk marad holta után is. A második világháború ki-
törésekor, már közel a halálhoz, mikor újra számba veszi vala-
mikor világbírónak képzelt hagyatékát, gondolatban egyre 
csökkenti a művek és verssorok számát, amelyek esetleg mégis-
csak fennmaradhatnak utána. Iszonyú számvetés, iszonyú ébre-
dés, iszonyú világosság elsötétülő szeme előtt. A mérleg, 
amelyet nem tudott kiegyensúlyozni ködkezével, hol túl 
magasra szállt, hol túl mélyre süllyedt értékelésében. Ideje, 
hogy reálisan jelezzen végül. 

Élete alig több mint hatvan éve alatt lehetett volna Debre-
cen Móra Ference, káderképlete csaknem azonos a Móráéval, 
de a mórai kenyérmorzsavirágos, szűrhímzéses, ríva nevettető, 
nevetve ríkató Daru utcai mikrokozmosz helyett másfajta 
Alföldet revelál prózavilága, ürömkeserűt, barbárt, durvát, 
irgalmatlan feketét. Ha valaki megrázná építményei hol 
szecessziós, hol naiv, hol majdnem dilettánsul csillogóra fel-
díszített karácsonyfáját, s a lényege maradna meg prózája 
üzenetének, füstölgő, kormos lármafa volna az olvasó élménye, 
s a hol jókais, hol baksays, hol egyenesen az ifjúsági irodalom 
korabeli alkotásait emlékezetbe idéző mondatok törlésével a 
könyörtelen szenvedély parazsát szoríthatná a tenyerébe: leg-
jobb alkotói pillanatai, legpuritánabb kompozíciói arra utal-
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nak, ha idejében, rendszeresen és dúlt idegrendszerét szerető 
szigorral kímélő kritikus áll mellette, nemcsak a hajdúsági 
Móra, akár a hajdúsági Móricz is nőhetett volna belőle. Prózája 
csúcsain különös villámjelzések vakítanak, s késztetik csodál-
kozásra a túlkomponált mondatok lavinájából kibontakozó 
Oláh-életmű elemzőjét: mintha Tolnai Lajos ingerült hangja 
csengene tovább, mintha az Elsodort falu Szabó Dezsője 
süvöltene évekkel nagy hatású műve születése előtt a debreceni 
író örök láztól cserepes szájával. Nagy életrajzi regényének, a 
Táltosfiúnak irodalmi értéke valóban vitathatatlan, időálló, 
egyszerre revelálja valamikori szülővárosát s az ország társa-
dalmi, gazdasági és politikai képletét, Debrecen hajlékony, 
gyönyörű nyelvén, sorai közt csontig mar az alföldi tél, meg-
repednek a hőségben a dinnyék, tintafekete árnyak és kréta-
fehér szikföld kontrasztos talaján futnak-tántorognak hősei. 
Nem csoda, hogy Móricz felkiáltott lelkesedésében, mikor ez a 
könyv a kezébe került, irodalmunk ritka csodája anyja gyer-
mekkori és fiatal lány vonásainak megörökítése, a könyvbeli 
kocsis apa gyermeke, az író, itt csakugyan a Pegazust nyergel-
te meg. 

Színész akart lenni élete egy szakaszában, vágyából szín-
darabok születtek, amelyeket azért kellene alaposan áttanul-
mányozni, mert majdnem lehetetlen, hogy korunk lazább 
dramaturgiával dolgozó színpada ne találna darabjai között 
tovább formáihatót, fejleszthetőt. Versei csak rostára szorul-
nak, nem fejelésre — kiváló költő volt, a század gyér harmó-
niáját, sztakkátós kakofóniáját éppúgy közvetíti lírája, mint 
Nyugat-os költőtársaié. Rím-hallása nem marad el a Tóth 
Árpádé mellett, képfantáziája legjobb verseiben akár a Babitsé 
is lehetne, kompozíciója nemegyszer Kosztolányira emlékez-
tet. Nem utánoz: egy hangon szól velük, egy bolyba tartoznak, 
egyazon egyetem folyosóin futnak össze. Oláh versei éppúgy a 
kort tolmácsolják, mint a későbbi nagyok munkássága, csak 
hosszabb és kínosabb görcsök közt szüli meg sajátos lírikus 
világát, mert Debrecentől messzebb esik Párizs, mint Magyar-
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ország más pontjától. Versei tanulmányozója nagyot néz, 
mikor 1907-ben írt termése egyik darabjában ilyen sorokra 
bukkan: „ . . . a z apám bérkocsis volt, kenyérsütő az anyám, 
magam egy különös rom, sem istenem, se hazám." Egyszer 
még viszontlátjuk ezt a költői optikát, ezeket a sajátságos 
bemutatkozó szavakat, egy Horger nevű professzor mind-
örökre nevetségessé válik majd miatta. 

Műveinek száma és terjedelme egyszerűen nem logikus. 
Annyi oldalról érte támadás, annyiszor megszégyenítették, 
annyi kudarc szeghette volna kedvét — az egyház, állam, város 
szentháromságának valamelyik tagja, olykor egyszerre kettő, 
olykor mind a három olyan gyakran fordult ellene szülőhelye 
társadalmával és a fővárosi ilyen vagy olyan irányzatú irodalmi 
körökkel együtt, hogy átlagos erejű alkotó belepusztul, ön-
gyilkos lesz vagy örökre elnémul miatta. Oláh a támadásokat 
megszenvedte, feldolgozta, verssé vagy prózai művé szubli-
málta és tovább lépett; bármit tettek vele a valóságban vagy a 
képzeletében, csak kurta időre teperte le, megölhetetlen volt, 
mint a csodálatos mandarin. Akár a pusztai köd, megült a 
városon, amelynél százszor jobban szerette Párizst, akár Buda-
pestet is, s amelyet mégsem volt bátorsága otthagyni, mert teljes 
biztonságban, minden támadás, piszkálódás ellenére ezért egye-
dül ott érezte magát a Kar utcán, mint ahogy mértéke, legfőbb 
kritikusa is ő maradt magának, legjobb barátja, legnagyobb 
ellensége; az életben mellette-körötte feltűnő arcok között egy 
sem jelentett számára annyit, mint a sajátja, még az anyjáé sem, 
pedig e hajdani kiscselédet, aki foggal-körömmel kitépte a 
nyomor és tudatlanság talajából, és aki végre úgy hitt benne, 
ahogy Oláh megkövetelte, igazán szerette. 

Szülőhelye a Csokonai-botrány elültével már vigyázott rá, 
hogy számon tartsa, megbecsülje azokat a művészeket, akik 
hosszabb-rövidebb ideig a város fiai voltak, büszkén emlegette 
Arany Jánost, keserű emlékei miatt szégyenkezve Petőfit, lel-
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kesen Kölcseyt, a huszadik században — ha némi gyanakvással 
is — a városhoz tartozónak ítélte Adyt, Szabó Lőrincet, Tóth 
Árpádot, bizonyos tekintetben Móriczot is, Krúdyt, ám az 
említettek közül senki sem született a Basahalmon innen, 
csak Oláh, könnyebb volt tudomásul venni, méltányolni 
őket, nem találkoztak velük, legfeljebb ünnepi esteken, a 
sajtó hasábjain, nem látták őket minden nap az utcán. Oláh 
túl közel volt a városhoz, nem ment el onnan, mint a többi, 
épp állandó jelenléte miatt nem is alakulhatott ki se sze-
mélyéhez, se művészetéhez reális optika. Álmai messze túl-
mutattak a racionális debreceni álmokon, még gyér hívei 
táborát is egyszerre ingerelte és mulattatta folytonos ön-
igazolási vágya, a városra árasztott művek sorozata, azok a 
Debrecen elé szórt végtelen hosszúságú szellemi névjegyek: itt 
vagyok, úgy tudok verselni, mint azok a híres nagyok Pesten, 
akkora szomjúság él bennem a hírnév után, amit egy tenger ki 
nem oltana. Ki ne jött volna zavarba tőle, ritka volt a Hajdú-
ságon a mitológiai figura, egy Prometheüsz a Kar utcán, egy 
Tantalusz a Hortobágy peremén. Debrecen átlagos értelmű 
polgárának pesti volt, idegen, mert csak a Pesten és a züllött 
nagyvilágban tanult erkölcstelenség eredménye lehet szen-
vedélyei különös, buja zűrzavara, az a taszító-vonzó érzés, 
amely nők láttára erőt vett rajta. Budapest ugyanígy nem 
tudott mit kezdeni vele, a fővárosnak naiv volt, vidéki, 
reménytelenül rosszul helyezkedő. Szálas, szomorú alakját 
mágneses mezők tartották a behemót faluváros fölött, ott 
lebegett, míg élt, mint Mohamed koporsója, egyszerre innen és 
túl a másvilágon, és míg Tóth Endre meg nem írta monográfiá-
ját, aligha volt remélhető, hogy végre meggyászolják, becsü-
letes sírbeszédet mondjanak róla, és oda hantolják el, ahová 
illik, a nyugatosok közelébe. Tóth Endre a huszonnegyedik 
órában lépett a porondra kiváló művével: e sorok írója 1980 
októberében végigkérdezte a debreceni Vörös Hadsereg útján a 
Béke utcától a Bika szállodáig a járókelőket: mondanák meg 
neki, ki volt az az Oláh Gábor. A legtöbben nem tudták, a diák 



korosztály közölte, ismeri a nevet, de még nem tanult róla 
semmit, egy fiatal nő szerint kommunista volt és Löfkovics 
Vilmossal együtt kivégezték. 

i 
Megállapítani, mikor lépett rosszul, csaknem negyven évvel 

a halála után és stabilizálódott politikai, társadalmi, gazdasági 
viszonyaink között igazán könnyű. Tóth Endre ennek a jelzé-
sénél igényesebb feladatra vállalkozott, azt mutatta meg, mi 
okozta, hogy rosszul kellett lépnie, és hogy a saját szerencsét-
len természeti adottságain kívül ki más felelős még e hibás 
lépésekért. Tóth monográfiájából félelmes erővel bontakozik 
ki a múlt század utolsó két és a jelen négy első évtizedének 
szellemi arca, Budapest és Debrecen képével, a főváros iro-
dalmi, a vidéki szülőhely társadalmi csatározásaival. Az olvasó 
elcsodálkozik, mikor Tóth Endre útmutatása alapján rájön, 
Debrecen vétke nem is abban áll, amit logikája képzeltetett 
vele, Debrecen bűne naivabb, egyszerűbb: nem szerette eléggé. 
Abban az időszakban, amelyben Oláh Gábor élt, egy olyan 
faluvárosban, mint a Hajdúság székhelye, a bérkocsis apa, a 
kenyérsütő anya gyermeke nem kellett volna, hogy feltétlenül 
kívül szoruljon a körön: a debreceni Református Kollégium 
éppen a tanulói származását illetőleg közmondásosán, tradicio-
nálisan demokratikus volt. Ám olyan robbanó erotikával, 
olyan zolai képzelettel, olyan hólyagos orrcimpával szíva be a 
tiszántúli levegőt aligha lehetett bárki is bármilyen felekezeti 
iskolában tanár - még nincs a felszabadulás után kapott szexuá-
lis szabadsága se neveltnek, se nevelőnek. Egy pedagógus Turi 
Dani-jelölt éppúgy beleütközik a fennálló egyházi rendbe, ahogy 
a kollégák és a városi értelmiség bámulva, majd kelletlenül figye-
li öntudatát:ennyire azért mégsem illenék tartania magát senki-
nek, mint ahogy az állami iskola is elképedve regisztrálja tanára 
viselkedését, aki azzal az indokolással mentegetőzik, amiért el-
felejtett órára jönni, hogy éppen alkotott, s az fontosabb fela-
dat az oktatásnál. Volt Oláh Gábornak barátja, pártfogója, tá-
mogatója, híve, még olvasója is, kiálltak mellette elegen, mikor 
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pedig már nyilvánvaló volt, nem illik bele semmi keretbe, mert 
egy képzeletbeli Párizs képzeletbeli költőfejedelmeként küzd 
Debrecen egyik legporosabb kis utcája palánkja mögött, ajtó-
félfába vert szegeken lógó gyér ruhatára darabjai közt a halha-
tatlanságért. Olyan sírnivalóan egyszerű játékot játszottak vele 
a század elején, hogy nevetni volna kedvünk: hogy pórul jártak 
az ügyes Rákosi Jenőék, csakhogy velük együtt pórul járt maga 
Oláh is, örökre elveszítve arány érzékét. 

Amit később még szintén a fejére olvasnak, sovinizmusát, 
irredenta vágyait, azzal éppen nem állt egyedül a magyar 
irodalom olyan alkotói között, akik még a történelmi Magyar-
ország keretein belül születtek, világképe torz görbületei, 
sajnos, nemcsak az ő életműve szépséghibái, nála nagyobb hírű 
kortárs írók sem látták mindig azonos tisztasággal, melyik leírt 
soruk okoz, okozhat bányaomlást. Szexuális aberrációi aligha 
múlták felül Juhász Gyula ilyen jellegű képletét, a Hassliebe, 
amely nyilván éppen elég teher volt az életén, szintén nem az ő 
szomorú privilégiuma. Valóban nincs mit nevetnünk Rákosi 
Jenőék és annyi más körülmény áldozatán, annál kevésbé, 
mert ez az ember csakugyan tehetséges volt költőnek is, eszté-
tának is, prózaírónak is, és drámába illően szerencsétlen, és 
éppen azért, mert ilyen drámába illően szerencsétlen volt, 
folyton be akart bizonyítani valamit a városnak, az országnak, 
a világnak, a jó istennek, hát összeírt egy könyvtárnyi könyvet, 
és olyan boldogtalanul halt meg, hogy öreg pártfogója, Kardos 
Albert, aki a költő életének legsötétebb szakaszában a kávéház-
ban kártyázó urak elé perselyt tartott és pénzt gyűjtött Oláh 
megsegítésére, s akit majd nyolcvanhárom évesen pusztítanak 
el a németek Tirolban, ahol élete utolsó percéig magyar irodal-
mat tanított az országból kivetett halálraítélteknek, derül-
tebben hajthatta szép vén fejét a halálba, mint ő, mert Kardos 
Albert maga volt az egyensúly, a mérték, a derű, Oláh maga 
volt a téves optika, a túlméretezettség, árnyjáték a ködfalakon. 

Tóth Endre minden elismerést megérdemlő munkája talán 
eléri, hogy végre ítélet születik Oláh Gábor pőrében, ítélet, 
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amely nem téveszti össze az alkotó személyét az alkotással, s 
csak munkái értéke szerint határoz. Elolvasatlan, kiadatlan 
művek tömege vár elfogulatlan bírálóra; míg fel nem mértük, 
mi áll a teljes hagyatékban, senki se láthat tisztán. Nem kétsé-
ges, szinte minden kérdésben másképpen fogunk dönteni, mint 
az előttünk járó értékelők, időközben többet tudunk már az 
alkotás lélektanáról, mint Oláh közvetlen kortársai. Túltengő 
erotikája ma már egy általános iskolás kamasz idegrendszerét 
se borzolná, Ady elleni fellépése egy dicsőségre szomjazó fiatal 
vidéki aránytévesztése az akkori hivatalos irodalom ösztön-
zésére - azóta ehhez hasonlót is megértünk már az ötvenes 
években. Szánnivaló öntudata, ezt ma már idegorvosi szak-
tanács nélkül tudjuk, védekezés a Kar utca ellen, a gondolat, a 
kétség, a tépelődés ellen, míg bogozni próbálta magában, mi 
válhatott volna belőle, ha okosan lép, amikor lépnie kellett, ha 
mindig bátor, ha mindig okos, ha mindig következetes. Nem 
Oláh Gábor az egyetlen, aki elé letérdelt a fehér elefánt, ő meg 
útjára engedte, mert nem ismerte fel, hogy melyik az a pilla-
nat, amikor fehér elefánton kell folytatni az utat. Nem merte, 
mély és süppedős az alföldi homok olyan városban, amely 
Mária Terézia alatt státushelyet biztosított a saját besúgójának, 
s maga fizette az árulóját — itt még mélyebb, még 
süppedősebb. Nem közönséges feladat lesz Oláh Gábor 
pőrének levezetése. Ha végre igazságos ítélethez jut, Tóth 
Endrének köszönheti, aki a debreceni fiatal írók közül, akiket 
Oláh 1937-ben egy irodalmi esten a Kollégium Oratóriumában 
bemutatott, egyesegyedül rótta le háláját valamikori mestere 
előtt azzal, hogy valóban indulat és részrehajlás nélkül meg-
ismertette az érdeklődőket Oláh Gábor nem közönséges törté-
netű életével. Maga se gondolhatta végig, hogy monográfiája, 
amellyel a szó biblikus értelmében csak szolgálni akart, neki is 
diadala lett, egy prózaíró ígérete sugárzik sorai mögül. Eddig 
lírikusként tartottuk számon, úgy méltányoltuk, ezentúl 
igézetes prózájára is igényt tartunk majd. 

SZABÓ MAGDA 


