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MART1NKÓ ANDRÁS (1912-1989) 

A Budapest című folyóirat 1984. évfolyamában, egy önéletrajzi 
írás kísérőjeként három fénykép van Mart inkó András életéből. 

Időben az első, a kor szabályos iskolai fotója, 1927-ben készült 
a mezőkövesdi gimnáziumban. Középen, mint mindenhol, itt is az 
osztályfőnök ül. Mellette-mögötte-előtte negyvennyolc legényke. 
Nem egyforma elegáns sötétben, mint az első világháború előtti 
fogarasi diákok, Babits tanár úr osztálya. Néhányon van csak öltöny 
és nyakkendő, alig a felén sötét zakó; a többin megörökölt és nem 
elég pontosan simuló ruha látszik, vagy otthon készült, könnyebb 
anyagból való kabátféle, a szegénység biztos jele. A gyerekarcok is 
különfélék. Érdeklődés, elszántság, csodálkozás, öntudat, félelem és 
keménység egyaránt tükröződik rajtuk. És talán az otthoni környezet 
is. Az osztályfőnök mellett közvetlenül, karbatett kézzel, kicsit 
soványkán, a legszegényebbek közül valón öltözve ül a tizenöt éves 
Mart inkó András. Szuhogyból, villany, posta, vasútállomás és jegyző 
nélküli kis faluból jöt t . Az elemi iskola hatodik osztályának elvégzése 
után, magántanulóként tette le az első évi vizsgákat, s így került be 
a gimnáziumba. A taní tó meg a tanfelügyelő erős kapacitáiására 
gondolt csak a sokgyermekes bányászcsalád arra, hogy a rendkívül 
eszes fiúból bármi áron „urat" kell nevelni. Esetleg papot . Ezen 
a fényképen a messzire néző szelid tekintetben nem az uraskodás 
vágya látszik. Talán csak az elszántság. Meg az értelem. 

A második kép 1932-ből való. A Laczkó Géza regényében, a 
Királyhágó ban, meg Jankovich Ferenc önéletrajzában (és Martinkó 
András emlékezetesen szép esszéjében) megidézett Eötvös Kollégium 
egyik dolgozó sarkát mutatja. A fotográfián leendő akadémikus, 
professzor és gimnáziumi tanár. Az emberek itt ugyanis munkára és 
nem pozícióra készültek. Tudták, mint Móricz Zsigmond nagybáty-
ja, hogy a majdani állásuk sokmindentől függhet, de akár ide, akár 
oda ju tnak , mindenképpen a Szellem emberei kell legyenek. Az érték-
teremtő, értékőrző, embert formáló Szellemé. Ehhez mérten húsz-
huszonkétévesen is komoly arccal ülnek a könyvekkel megrakott 
asztal mögött. Mi já rha t az egyetlen nyakkendő nélküli fiatalember, 
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Martinkó András fejében? Az már biztos, hogy tanár lesz. Nem 
tanító vagy pap, ahová még a falu szegényeinek a tekintete elér, de 
gimnáziumi professzor, akárcsak Szabó Dezső, akinek a nevétől 
a harmincas években Budapest hangos, s akinek a katedráját majd 
pár év múlva Ungváron el is fogja foglalni. De nem azért készül taní-
tani, mert a tudományt nem tudná művelni. Ekkor már bizonyára 
véglegesre erősödött vonzalma az egész életét végigkísérő Kemény 
Zsigmond iránt (az ő pályafordulatáról írott művével lesz majd 
„doktor") ; feltehetően készen van néhány szépirodalmi alkotása; 
bizonyára már ekkor sem tud választani az irodalom és a nyelvészet 
között, nem tud csak az egyikkel foglalkozni, pontosan úgy, ahogy 
élete legvégén sem csak az egyikhez húzott. A fénykép többi szerep-
lőjének arca kicsit mélázóbb, nyugodtabb. A húszéves Martinkó 
András szemében erős az elhatározás, szája ívében a szigorúság. 
Mintha már most tudná: neki mindig és mindenért sokkal többet kell 
majd dolgoznia. 

A harmadik felvétel az akkor hetvenkétéves címzetes egyetemi 
tanárt, az Irodalomtudományi Intézet nyugalmazott főmunkatársát 
mutatja. Ez sem mosolygós, akárcsak Nagy Lajos portréi. A száj itt 
is szigorúan zárt. A szem azonban mintha megnőtt volna! Tudón 
és fürkészőn, vallatón és árulkodón néz a világba. Előtte az íróaszta-
lon kész vagy készülő könyvek, tanulmányok kéziratai, cédulái, az 
1977-ben megjelent, Akadémiai díjjal koszorúzott Teremtő idők utáni 
korszak munkái. Itt kell lennie valahol a közelben a korábbi, s az 
irodalomtörténetírás belső szakmai protokollja szerint a legmaga-
sabb szellemi rangot biztosító nyelvelméleti, poétikai, medievisztikai 
könyveknek, a felvilágosodás kori és XIX. századi szerzőkről írott 
műveknek. Bizonyára az asztal szélén nyugszik az Ómagyar Mária-
sira/omról írott (1988 decemberében megjelent) korszakos könyv 
manuscriptuma. Talán itt van a Petőfiről volt opusok folytatása. 
Esetleg Az ember tragédiájáról tervezett mű vázlata. Itt kell lennie 
az édesanyjáról szóló szociografikus esszéregény néhány fejezetérek. 
Lehet, hogy más szépirodalmi alkotások is húzódnak a fiókok 
mélyén? Novellák? Vagy netán egy regény a Rákosi-korszakról? 
A fénykép azonban szenvedésről, aszkézisről, magányosságról is 
beszél. A szakmai tisztességet, az igazságot, a következetes republi-
kánus erkölcsöt mindennél többre tartó ember számára ugyanis az 
élet — a kudarcok, a szenvedések, a megaláztatottság útja is egyben. 

Jelképes értékű lett Martinkó András halála. Az irigy idő egy hét-
tel az évek óta húzódó nagydoktori vitája előtt, 1989. január 31-én 
ragadta el, nem engedvén meg neki, hogy láthassa sereglésre készülő 
tisztelőit, mint hajtanak fejet életműve, példája, személye előtt. 
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