
FORUM 

ARCKÉPVÁZLAT BÓKA LÁSZLÓRÓL 

író, költő, esszéista, irodalomtörténész — soroljuk, ha 
szorosabb tevékenységének területeit vesszük szemügyre. 
Államtitkár, országgyűlési képviselő, akadémikus, dékán 
— fűzzük hozzá, ha rangjait, megbízatásait idézzük emléke-
zetünkbe. S mindezzel még csak ki sem merítettük munkálko-
dásának olykor a maga számára is nehezen áttekinthető szö-
vevényét. S noha feltételezhetjük, hogy az energiák ilyen 
megosztása rendkívül szoros, feszített életstílus kialakítását 
követelte meg, mégsem a hajszolt, vállalt feladatai terhétől 
komor „közéleti" egyéniséget kell magunk elé képzelnünk, 
hanem olyan férfiút, aki méltósággal és eleganciával, derűvel 
tekintett sokirányú munkásságára, mi több: élvezte, kedvét 
lelte benne, s szellemes megjegyzéseivel, veretes, ám mindig 
célszerűen alkalmazott retorikájával, találó és meghökkentő 
anekdotáival azt a benyomást keltette, mintha szinte lubic-
kolna kedvelt közegében, a közszereplés intimebb formáiban 
csakúgy, mint választékos szavakat csillogtatva népes hallga-
tóság előtt. 

Úgy tetszik, hogy szerepeivel teljesen azonosult, számára 
mindez az önkifejezés éppoly szükséges eszköze volt, mint 
az alanyi költőnek a líra, az epikusnak a mű maga. Egész 
magatartásával főhőse kívánt lenni annak a rendhagyó műal-
kotásnak, melyet életnek nevezünk. Igénye még ebben a 
tekintetben sem volt egykönnyen megvalósítható, hiszen köz-
tudomásúlag kettőn áll a vásár: egyrészt az egyénen múlik, 
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aki sorsát kezébe akarja ragadni, másrészt a körülményeken, 
melyek megszabják a feltételeket. E két tényező hol szeren-
csésen, máskor pedig nehezen talált egymásra Bóka életében. 

Nehéz őt ma már gimnazistaként elképzelnünk, aki rövid 
nadrágban és kihajtott ingben híveket toboroz Karácsony 
Sándor tanainak. Pedig így indult valahogy, talán csupán 
azért, hogy legyen honnan elkanyarodnia. Végül is ez időben 
annál az író-költő, esszéíró nemzedéknél kötött ki, amelyet 
a Nyugat éppúgy számon tartott mint a Szép Szó köre. Ő és 
egész szellemi környezete a hivatalos irodalomtól távol, azzal 
ellenkezésben, világnézetileg és esztétikailag egyként más 
eszményeket vallva és keresve vált jelentékeny szellemi ténye-
zővé. Ahhoz az alkotói csoporthoz tartozott, amely szerény 
megélhetés mellett (Bóka László könyvtáros volt) egy el nem 
ismert szellemi elitet képezett, melynek igényessége, világlá-
tásának tágassága messze meghaladta az akkori magyar 
értelmiség kulturális színvonalát. A tőlük képviselt szellemi 
erő egyrészt ellenzéki magatartások szellemi háttereként 
realizálódott, más vonatkozásban a háború utáni Magyar-
ország erőtartalékának bizonyult. Közelebbről nézve annak 
a szűkebb körnek a társadalomfilozófiája, melyhez Bóka is 
tartozott, egyfajta szociális érzékenységű liberalizmus volt. 
Ez a szemlélet akkor reális, s nyitottságánál fogva termékeny, 
történelmileg kifutási lehetőségekkel rendelkező alternatíva-
ként fogható fel. Más kérdés, hogy a magyar progresszió 
belharcai az immanens lehetőségeket korlátozták. Ennek 
nyomai, sajátos örökségként, a mai napig sem halványultak 
el teljesen. 

A pályakezdő fiatalember kultúrájának megalapozásához 
szellemi útravalóval szolgált Gombocz Zoltán. Az akkor 
még a nyelvtudományhoz vonzódó Bóka László hamarosan 
eredendőbb hajlamait követte, de a mesterétől képviselt 
humanista magatartás és kifinomult kultúra példája mind-
végig kísérte életpályáján. Doktori disszertációját már Csáth 
Géza rendkívüli és rendhagyó személyiségéről, a magyar iro-
dalmi tradícióktól eltérő munkásságáról írta meg, ekkor 
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inkább csak ösztönösen jelezve a befogadott szokásrendtől 
eltérő figurák iránt folyamatosan növekvő érdeklődését. 

Harmincéves korában, 1940-ben adta ki első versesköny-
vét Magyar Agapé címen. A címadás is jelzi némiképp a ma-
gaskultúra ekkortájt még érintetlennek tűnő becsületét, s a 
kötetben megnyilvánuló ezoterikus szellem is megfelel eme 
csakhamar megfakuló illúziónak. Első nagyobb terjedelmű 
műve, a Vajda Jánosról szóló esszé-monográfia a haragos-
zsörtölődő, a tekintélyekkel örök harcban álló nagy magá-
nyost, termékeny tagadót, a zseniális különcöt mutatja be. 
Választása talán ezúttal sem véletlen. Az viszont minden-
képpen jelzi Bóka s szellemi környezetének radikalizálódását, 
hogy Jégvilág című verseskönyvét 1944-ben a hatóság be-
tiltja. Az eszményváltás kötelezettsége ebben a barbár világ-
ban el nem odázható. 

Érdekes évjáratok gyülekeznek a történelmi korfordulón. 
Harminc és negyven között, az ifjúság határán, jelentős 
produkcióval a tarsolyukban. A tények közismertek, ezekkel 
nem kívánok foglalkozni. Az is külön elemzés tárgya lehetne, 
hogy milyen előzmények után, s milyen vonzások sodrában 
csatlakoztak a koalíciós időben a különböző politikai pár-
tokhoz. Bóka, a hadifogságból hazatérve a szociáldemokra-
tákhoz csatlakozott, s államtitkári rangban fontos kultúrpo-
litikai funkciót töltött be. Ő is ahhoz a még fiatal, dinamikus 
csoporthoz tartozott, amely félreszorított helyzetéből a tör-
ténelmi idők sodrásában az élre került, s méltó feladatokat 
kapott, s belevethette magát az olyannyira óhajtott munka 
sűrűjébe s megformálhatta a közügyekben tevékeny, s rá 
mindvégig jellemző vezető-irányító személyiség markáns 
egyéniségre szabott vonásait. 

íróként az a reménység látszott őt táplálni, hogy kialakult 
eszményeit valóra válthatja, vagyis töretlenül, s immár ked-
vező körülmények között teljesítheti írói küldetését. A Zene-
kíséret című regénye (1947), s József Attila—Essay és vallo-
más című munkája stilárisan és szemléletileg egyaránt erre 
vall. E tevékeny, sürgölődő esztendők azonban közjátéknak 
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bizonyultak. Néhány év múltán már úgy emlegette az egye-
temi katedráról József Attila-tanulmányát, hogy jobb lett, 
volna, ha megírása helyett inkább a töltőtollát nyelte volna le 
(egyébként mindig írógéppel írt). Életének nehéz szakasza 
kezdődött. 

Mint oly számosan pályatársai közül, a süllyesztőbe kerül-
hetett volna a fordulat éve táján. Ettől sorsa, s a rávonatkozó 
taktikai-politikai elképzelések megkímélték, s nyilván maga 
sem óhajtotta. A Szebb az új című verskötete 1950-ben már 
jelzi, hogy a szükséges konzekvenciákat levonta. Az úgyne-
vezett ötvenes években vagy a személyi kultusz időszakában 
(nevezzük bárhogy) Bóka az egyetemre tette át székhelyét, 
pontosabban : itt kapott lehetőséget, s immár az egyetem és 
a tudomány régióiban töltött be fontos funkciókat. Ez volt 
az ő sematikus korszaka. A költészettől és a szépprózától a 
tudomány felé fordult. Mint egyetemi oktató nagy hatással 
volt a hallgatóságra, főleg arra a részére, mely vonzódott 
élményeken alapuló, megjelenítő stílusához, s ahhoz a veretes, 
fordulatos esszéstílushoz, melyben szellemes előadásait meg-
fogalmazta. 

A talpig adatba öltözött mélyfilológia mindig idegen volt 
tőle. Művelőiket, ha egyáltalán érzett respektust némelyikük 
iránt, úgy tekintette mint a masztodonok csontvázait a mú-
zeumban — inkább méreteiket bámulta. Az akadémiai tag-
ságra készülődvén elkezdte ugyan Ady-monográfiáját (Ady 
Endre élete és müve I. 1955), de folytatásához nem érzett 
igazán kedvet. Pedig kiváló versértő volt. Ha verset olvasott 
fel, az magában véve is szinte értelmezés volt: a költemény 
mintha érzéki szépségében tárulkozott volna fel. A teória 
elvontságai között sem érezte otthon magát, ő igazában a 
szó erejében és varázsában hitt, gondolatai nyomatékát min-
denkor a súlyos ige, a találó jelző adta meg. 

Ebben a korszakában elsősorban stílusával kívánt külön-
bözni. A Szép magyar vers (1952) valamint a ma már inkább 
némi malíciával emlegetett tanulmánya, A hazaszeretet regé-
nye egyként rávilágít helyzetének kényes voltára, s arra a 

6 It 85/4 



856 Forum 

körülményre, melynek lényege: verbális eleganciával aligha 
lehet kiküszöbölni szemléleti problémákat. Egyébiránt Bóka 
László rengeteget dolgozott ezekben az esztendőkben. Okta-
tott, szervezett, irányított, állandó szereplője volt minden-
némű szakmai és politikai tanácskozásoknak, értekezletek-
nek, híres felszólaló volt, hol szellemesen, hol szárnyalóan, 
hol mindkettőt kombinálva érvelt, vitatkozott, s általában 
lojálisán támogatta a vezetés intencióit. Egyéniségét, múltját, 
helyzetét tekintve nyilvánvaló, hogy mindez nem ment belső 
küzdelmek, megalkuvások nélkül. Tevékenységének inten-
zitása arra vall, hogy vállalta, s energikusan végrehajtotta a 
neki szánt feladatokat. Hogy legbensőbb viszonya milyen 
volt e korszak céljait és módszereit illetően, az az ő titka 
marad. 

Az emberi következmények ismeretesek. El kellett sza-
kadnia sok barátjától, rosszhírbe keveredett múltja miatt az 
egyik, jelene miatt a másik oldalon. Mint szuverén egyéniség 
vonzotta a barátokat, a tanítványokat. Elfogultságai viszont 
ellenfelei számát gyarapították. Ezek a körülmények sajátos 
magatartásváltást idéztek elő. Mondják, ifjabb korában a 
szellemi elithez tartozás tudata táplálta emelkedett elzárkó-
zását, még tréfái is az olimposzi istenek csínytevéseire emlé-
keztettek. Az ötvenes években bontakoztak anekdotázó haj-
lamai. Adomái a szellemi élet kiválóságaiként emlegetett 
személyiségekre vonatkoztak, s korántsem tekintélyük eme-
lését célozták. Egyre jobban kedvelte a különös helyzeteket 
s a különc figurákat, sőt maga is igyekezett ilyenné 
válni. 

Mindebben volt valami menedék-keresés, nosztalgia, mely 
pihenést, jótékony szerepváltást kínált az állandó szellemi 
készenlétben őrlődő embernek. ínyesmesteri hajlamai nem-
csak a testi, hanem a szellemi gyönyörűségek világában is 
gyökereztek. Legjobban a vendéglőkben érezte magát, 
Krúdy értő követőjeként. Temetésén pincérek is megje-
lentek, talán az utolsó pincérek búcsúztak az utolsó ven-
dégtől. 
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Nagyúri gesztusokkal vezényelte a vendéglői összejövetele-
ket, s irányított mindenféle társalgást, megjegyzései csípő-
sebbek voltak, mint a fűszerek. Furcsa ellentmondásként 
magánélete más régiójában puritánnak mutatkozott. Egy 
régi bérház legfelső emeletén lakott, könyvektől roskadozó 
polcok, s igénytelen, rozzant bútorok között. Látni vélem, 
amint durván foltozott zakóban és színehagyott török fezzel 
a fején ül a nyikorgó széken, lábánál udvaroncokként macs-
kái hízelegtek, ő pedig mint egy országló pasa tekintett tar-
tományára, a Józsefváros roggyant háztetőire. 

Itt dolgozott éjszakákon át. Az életmű megalkotásának 
vágya hevítette, amely azonban nem akart összeállni szép 
egésszé, az idők nem kedveztek álmainak, s ő végül is arra 
kényszerült, hogy kijátssza az időt. Annál is inkább, mert 
tudta, hogy élete tartama rövidre van szabva. Betegségei 
bekerítették, halál-közeiben élt. Emberileg legszebb vonása, 
s személyiségének mélyen őszinte megnyilvánulása volt, 
ahogy a szüntelenül fenyegető elmúlásának fölébe kerekedett. 
Félájultan vánszorgott a katedrára, sötét alagútban érezhette 
magát, s mikor helyet foglalt, győzött a szellem, s villogott 
fölényesen, mintha a világ az elme könyed játékának, a szép-
ségnek, örömnek, vaskos és jóízű gonoszkodásnak lenne 
színtere, az irodalomé és a művészeté, mely mindent jóvá 
tesz és ragyogásával mindörökre betölt. 

Bóka László kitűnő szervező és irányító volt mindazokon 
a területeken, ahol dolgozott. Távolságot tudott tartani, 
utasított, ha kellett, s nehéz helyzetekben szellemességével, 
lényegre tapintó anekdotáival segített magán, s többnyire az 
ügyet is előrevitte ilyenkor. Tudott elveket, politikát szol-
gálni, taktikusan és nagyvonalúan, de nem volt ideológus. 
Ne kerteljünk: 1956-ban elvétette a lépést, védhetetlen poli-
tikát védett az utolsó pillanatokig, aztán az ellenkező vég-
letbe lendült. Gondosan felépített épülete összeomlott. Ám 
Bóka lényegében nem volt meditativ típus, életeleme volt az 
emberi közeg. A meghasonlás mint élethelyzet nem lehetett 
tartós nála. Újból keresni kezdte az egyensúlyi helyzetet, a 
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közszereplést, a gondolati alapot, melyre megmaradt éveiben 
tevékenységét s írói munkásságát építeni kezdte, s amennyire 
megadatott, kiteljesítette. 

Ekkor lépett előtérbe az író. Újabb regényei közül kétség-
kívül az Alázatosan jelentem táplálkozott a legszemélyesebb 
élményekből, s ezzel aratta a legnagyobb sikert. A datálás 
tanúsága szerint 1954 elején zárta le a kéziratot. A megjelenés 
éve: 1958. Bizonyára abban a tudatban vetette papírra, hogy 
kényes témáról lévén szó, aligha számíthat közeli kiadására. 
Érezni azonban, hogy a katonáskodás, a háború, a fogság 
feledhetetlen élménye volt. S noha a téma alapjában véve 
tragikus, őt az ostobaságnak az a töménysége, mely a tragé-
diát előidézte, nem kevéssé szórakoztatta. A magyar királyi 
tisztikar világa bőséggel kínálta a szatirikus anyagot. A 
Monarchiától örökölt piros lampaszos haditrotlitól a szol-
gálati szabályzat abszurditásaiig a tébolyult inibecilitás 
minden változata felvonul e regényben, de ugyanakkor eleve-
nen lüktet az élet, a kaszárnyai agyakban emberi gondolatok 
is felvillanak. E műben búcsúzik a régi világtól Bóka László 
író és zászlós, aki részese volt e vészterhes tragikomédiának. 

Nincs lehetőségünk most arra, hogy a regényíróról részle-
tesebben szóljunk. Mégis megkíséreljük ezután írt regényei-
nek alapgondolatát, vagy talán pontosabban: alapérzületét 
megragadni. Sejtésem szerint A karoling trónnak (1960), a 
Karfiol Tamásnak (1961), csakúgy mint nagyobb szabású 
társadalomrajzának, a Nandunak elsősorban a helyüket nem 
lelő emberek szellemi otthonkeresése a vezérmotívuma.Úgy 
vélem, hogy Bóka a szépprózában is azt a nagy problémát 
törekedett a maga módján objektiválni, melyet élethelyzetére 
vonatkoztathatott. Megírja ezt az annyira szeretett fiatalság 
nevelődési regényében (Karfiol Tamás), falusi nosztalgia for-
májában (A karoling trón), s a Nandu különceinek galériáját 
bemutatva. Regényeitől nem idegen ugyan a mindennapiság, 
de csak az akár ebben a szférában is különös emberek von-
zották. Kedvteléssel rajzol olyan figurákat, mint a téesz-
amazon, a forradalmi eszmékkel kacérkodó gróf vagy mint 
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a szeretkezés gyönyörére ugyancsak ráhangolódó tisztes 
ifjú hófdáma. Töprenghetünk azon, hogy mennyit adnak 
vissza ezek a művek a magyar élet lényegéből, egy azonban 
bizonyos: élet pezseg ezekben a regényekben, bravúrosan 
megoldott helyzetekben gyönyörködhetünk, patinás szavak-
nak örülhetünk, szárnyas igéknek, bűvölő mondókáknak s 
egy kielégíthetetlen életszomj, az emberi dolgok iránti kíván-
csiság megnyilvánulásainak. 

Szabálytalanok e művek abban az értelemben, ahogy a 
halála után megjelent Őszi naplóban ars poeticajaként meg-
fogalmazta: „Bár már tudnám az alkotás minden szabályát, 
hogy áthághassam mindet, s írhassak valami jót ." Ez a vágy 
sarkalja tanulmányai megírásakor is a kényelmetlen regulák 
elszánt ellenfelét. Kétségtelen, hogy kiváltképpen a két világ-
háború közötti líra egyik legkiválóbb értője volt. Tanulmá-
nyai azonban nem puszta adalékok, nem rendszeres feldol-
gozások, s még kevésbé részletes, szempontszerűen végigvitt 
elemzések. Tulajdonképpen minden ilyen természetű műve 
portré, emberi és művészi portré, ha úgy tetszik, melyben a 
művész és a mű egymást kölcsönösen interpretálja. Az ilyen 
egyénre szabott műfajban kétségkívül nagy szerepet kap a 
szubjektív elem, a tanulmányszerző személyes viszonya a 
tanulmány tárgyához. Nem egyszer tanúként is megszólal a 
szerző, a képbe önmagát is belerajzolja. Mondják, Bóka nem 
megbízható tanú. Jegyzőkönyvileg és lábjegyzetileg esetleg 
kívánnivalót hagynak maga után vallomásai, ezt nem vita-
tom. De atmoszférikus, hangulati, korfestő igazságai mar-
kánsak és hatásosak. Furcsa dolog, hogy a tényszerűségtől 
való elcsapongásai, szép hűtlenkedései mindmáig emlékeze-
tesek számomra, míg a hiteles korrekcióit rendre elfelejtem. 

Arcképvázlataiban él igazán sokaktól kifogásolt módsze-
rével. Számomra feledhetetlen amit Szabolcska Mihályról ír, 
akit az Akadémia tiszteletbeli tagjának választott, s így ebbéli 
minőségében eljárt a felolvasó ülésekre. Idézek : „A kis fel-
olvasó teremben mindig Horváth János mellett ült és folyton 
kérdett tőle valamit (Gombocz Zoltán szerint azt kérdezte, 
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hogy mit mond az előadó, mert szerinte elképzelhetetlen, 
hogy első hallásra megértsen bármit is)." így volt-e, nem 
tudom. De ha nem így volt, az szerfölött sajnálatos lenne. 
Azt is hallani, s okkal mondják, hogy Bóka ifjonti gőgjében 
tett elhamarkodott ítéleteit, vagy tévesnek bizonyult egyéb 
vélekedéseit emlékezéseiben a maga javára kiigazította. 
Ebben viszont nem áll egyedül, e zaz iskola népes, a követők 
egymás sarkára hágnak. 

Bóka László munkásságának egyik igen fontos területe 
nevelői tevékenysége. Mint minden másban, ebben is sza-
bálytalan volt. Eredményeit annak köszönhette, hogy egyé-
niségéből a rejtélyes és nagyvonalú ember titkos ereje, s a 
fiatalság iránti vonzalma egymást erősítve áradt azok felé, 
akik bűvkörébe kerültek. Nagy méltósággal, szinte szugge-
rálva tudott bíztatni. Jeles mű! — mondotta, ha a tétova, 
ambiciózus kezdő írását elolvasta. Jeles mű! — szólt ünne-
pélyesen, a mutatóujját felemelve, ha nem volt érkezése elol-
vasni, s nem akart csalódást okozni. Ilyenkor hitt talán leg-
inkább az ifjú művének kiválóságában, hiszen nem olvasta, 
még lehettek illúziói. 

Aztán rohamosan fogyott a hátralevő idő. Utolsó éveiben 
a megbékélést kereste. Erről vall az Őszi napló csak úgy, mint 
utolsó verskötete, a Harag nélkül (1964). Megint élni mersz 
— hangzik egyik költeményének címe, melyben az újraéledés 
újjongó élménye, s a megbékélt elmúlás gondolata jelenik 
meg költői képben : „fehérré bontani, / ami setét az élet felszí-
nén / és szivárvánnyá oldani, / s ellobogni az ég ivén." 
Kosztolányiról írja, hogy idős és bölcs költőnek látta fiatal 
korában, pedig csak ötvenéves volt, sötét volt a haja, és nők 
fürödtek a mosolyában. Bóka délceg alakja, melyet csak 
élete legvégén apasztott meg a betegség, gunyorosan villanó 
tekintete, méltóságos tartása, fenséges jovialitása most már 
ilyennek fogja láttatni őt mindazok emlékezetében, akik is-
merték. Húsz éve távozott el. Ötvennégy éves volt. 

Emlékét idézve és veszteségünket mérlegelve időszerűnek 
tetszik annak a mottónak egy gondolata, melyet Arcképváz-
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latok és tanulmányok című kötetének élére illesztett. Jakob 
Wassermann írásából való, aki Hofmannsthalt méltatja, s 
közben közös sorsunkra figyelmeztet, mondván, hogy min-
den évben kihuny egy fény, s magunkra maradunk a csilla-
gok körében : jedes Jahr verlischt ein Licht, man wird 
einsam unter den Sternen." 

WÉBER A N T A L 

SZERELEM ÉS OSZTÁLYHARC 

A CSILLAG 1949. ÉVFOLYAMÁNAK VERSEIBEN 
Irodalmunk felszabadulás utáni történetében van egy sza-

kasz, amely időbeli kiterjedéséhez viszonyítva aránytalanul 
mélyen beivódott tudatunkba, és szépirodalmat, kritikát írni 
már valószínűleg soha nem lehetséges e korszak tanulságai-
nak figyelembe vétele nélkül. Létét a politikában bekövetke-
zett események határozzák meg. Kezdetét a fordulat éve után 
kialakult helyzet adja, tehát 1949-re tehető, klasszikus idő-
szakának végpontja pedig a Sztálin halálát követő belpoliti-
kai fejleményekhez kapcsolható. Politika és irodalom oly 
mértékű összefonódásáról van szó, amelynek végső szándéka 
szerint az alkotás termelési folyamattá válik. 

A korszak irodalmában szinte minden a Csillag felé mutat. 
Folyóirat ennyire központi helyet a magyar irodalmi életben 
még nem töltött be. 1947 decemberében, amikor a kommu-
nista párthoz közelálló lapként indult, hasonló folyóiratok 
tucatjai vették körül, 1949 nyarára pedig már nem volt kon-
kurenciája, mert a két nagy párt egyesülését és választási 
győzelmét követően a pártvezetés deklarálta a proletárhege-
mónia, az egységes szocialista társadalom létrejöttét, s több-
nyire formai okokra hivatkozva megszüntette néhány vidéki 
folyóirat kivételével az összes irodalmi lapot. Ilyen helyzet-
ben a Csillag nyilvánvalóan meghatározhatta a követendő 
vonalat. 

A benne megjelent versek fokozatosan megteltek az osz-
tályharc képeivel. Nem volt ez alól kivétel a szerelem témája 


