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A befeléfordulás, a harmóniakeresés és a zárt formák által kifejezett jelentés
párhuzamba állítható Markó Béla egyik legrégebbi és legegyénibb motÍvumkörével,
a mikrokozmosszal. Már az 1980-banmegjelent kötet, a Lepkecsontvázcíme is mutatja,
mennyire meghatározóak ebben az életmt'iben a természet és az apró élolények meta-
forái. Ez a motívumcsalád kapcsolatot teremt a méz és a szétesésképei között: mind-
ketto az apró, öntudatlan lényekbol álló ocganizmussal áll összeköttetésben. Csakhogy
míg az utóbbi a kis helyre összest'idtett lényeg kifejezoje, addig a másik éppen a lényeg,
az egységhiányát fejezi ki a mikrokozmoszból való kitaszítottságunkkal párhuzamban.
"...ok még testvéreink, / csápok, tollak, hártyák és pikkelyek, / / hogy testünkkel majd
elvegyüljenek, / nem is olyan nehéz. De társtalan / minden ember, mert külön lelke
van..." (Levélfzamnak, aki végtelenerdo"'kro1álmodik). Az ebben a versben túl program-
szemen megfogalmazott gondolat a kötetdmadó Erintésekben többréteg{ien képszemsö-
dik. Az egyesülés, úgy is, mint szerelmi egyesülés, de úgy is, mint a Természetbe való
beolvadás, a halál, összefogja a mikrokozmosz, a szétesés és az azonosulás, a lényeget,
értelmet kifejezo méz motívumait: "porral, flível, vízcseppekkel elkeveredünk, / szét-
szórva részeink, kiröppenek én is, mint egy / méhesbol a méhek...", "hallgatom zson-
gó testedet, magamhoz húzom / hideg arcodat, te még megbonthatatlan egész vagy, /
mint egy téli kaptár, alszik az édes / méz a fagyban".

Látszólag messze kanyarodtam az eredeti kérdésfelvetéstol. Pedig egész gondo-
latmenetemet a tudatosság és az ezzel párba állítható, sot mt'ivészetrollévén szó, az ezt
igazoló öntudatlanság szálára ft'iztem fel. Hiszen Markónál a formai tökéletességre tö-
rekvés és a formabontás, csakúgy, mint a hagyományba illeszkedés vágya - azaz a köl-
tészetében tudatosnak nevezheto tendenciák - öntudatlan kötodésekrol,költoi világ-
szemléletrol tanúskodnak. (Széphalom,1994.)
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Kiss Ferenc: Es Szabad ka...

Egy évtizede már annak, hogy 1985 nyarán Kiss Ferencet a váratlanul rátört sú-
lyos betegség munkaképtelenné tette. A veszteség felmérhetetlen, hiszen a magyar iro-
dalomismeret egyik meghatározó egyéniségénekpályáját törte ketté a betegség, s éppen
akkor, amikor ez a kivételes érzékenységu irodalomtudós legjobb alkotóéveibe érke-
zett. Az érett Kosztolányi dmt'i, 1979-ben megjelent monográfiáját joggal nevezte
Pomogáts Béla "új irodalomtörténet-írásunk egyik legnagyobb opuszának". 1984-ben
pedig két tanulmánykötetben (Interferenciá/e,"Fölröpülni rajban...") is összegezte Kiss
Ferenc sokirányú, gazdagtanulmányírói és kritikusi munkásságát.

Organikusan építette pályáját. Elso könyve, A beérkezésküszöbén - Babits, Juhász
és Kosztolányi ifjúkori barátsága - (1962) elokészület is volt az akadémiai irodalom-
történet fejezeteinek megírásához, s a Muvek közelrol (1972) nyugatoso kat elemzo
tanulmányaihoz, illetve Az érett Kosztolányihoz. A Muvek közelrol méltán híres Nagy
László-írása, a "Káromkodásbólkatedrális" viszont a késobbi Nagy László-tanulmány-
sorozat egyik elso darabjaként már egy monográfia koncepcióját vázolta föl. Az 1984-es
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tanulmánxkötetekben pedig egy Csoóri-monográfia alapos elomunkálataira is ráismer-
hettünk. Erdeklodésének ez a spontán vonzalomból eredo kristályosodása a két újabb
monográfia felé világosan kitetszik a kötetek sokrétd, gazdag irodalomtörténeti, kriti-
kai és elméleti tárgyú anyagából is. A betegség tehát nagy vállalkozások közepette súj-
totta le ot. Irodalmunk súlyos vesztesége, hogy a teljes Nagy László- és Csoóri-mono-
gráfia már nem készülhet el Kiss Ferenc alkotómdhelyében. Az ugyanis kétségtelen,
hogy újabb irodalmunk e két jelentos életmdvének szakszerd megértéséhez és irodalom-
történeti elhelyezéséhez Kiss Ferenc rendelkezett a legérzékenyebb irodalomtudósi ké-
pességekkel és legalaposabb felkészültséggel.A veszteségetnémiképp csökkenti az, hogy
az utóbbi években külön kötetekbe összegy11jtveis megjelentek Nagy Lászlóról
és Csoóri Sándorról írt tanulmányai (CsoóriSándor, 1990;Irások Nagy Lászlóról, 1993),
s ezekbol - az egyes részletek tüzetes föltárásán túlmenoen - világosan látszik Kiss
Ferenc autentikus - és a további kutatás számára irány jelölo - koncepciója"is. Azon túl,
hogy agyonpolitizált világunkban ezek a tiszta, tágas és világos szemléletd, szakszerd
és mégis értheto írások Nagy László és Csoóri Sándor életmdvét azok esztétikai rangja
és jelentosége szerint elemzik, a szuverén, az esztétikum emberi jelentoségét feltáró
koncepció eleven mdködésének hatékonysága az igazi nyeresége az írások egybe-
gy11jtésének.

Az azóta méltatlan sorsra jutott Csokonai Kiadóé az érdem, hogy tovább kuta-
tott Kiss Ferenc elárvult szellemi mdhelyében, s 1994-benújabb értékes kötetet adott
ki írásaiból És Szabadka... címmel. Természetes, hogy ez a leginkább heterogén Kiss
Ferenc-kötet. Ez azonban semmit nem von le értékébol, hanem éppen azt dokumen-
tálja, hogy ez a határozott karakterd irodalomtudós hivatásának minden mMaját mester-
fokon mdvelte. Adatközlés, mdelemzés, kritika, jegyzet, vitairatok, tanulmány, recen-
zió, napló és interjúk sorakoznak ebben a kötetben. Keletkezésük ideje is változatos,
sokféle az az ok is, hogy miért nem kaptak helyet az 1984-eskötetekben. Némelyik
írást bizonyára a mMaji jellege miatt hagyta ki a korábbi kötetekbol, mások viszont
a diszkriminatív irodalompolitika következtében mostanáig kéziratban várakoztak,
illetve 1989 elott csak szamizdat kiadványban jelentek meg. A kötet egészében ma
is hasznos és tanulságos olvasmány, egy példaszerden érzékeny, felkészült és hivatását
felelosséggelvégzo irodalomtudós mdhelyébe enged bepillantást. -

Kiss Ferenc munkásságát kezdetektol fogva eroteljesen jellemzi több, egymással
példás harmóniában társuló sajátosság:alapos elméleti felkészültség; eros ambíció és ér-
zékenység a md és életmu sajátos titkának a feltárására; teljes lelki szabadsággalgyako-
rolt kritikai képesség; az irodalom létérdekd fontosságába vetett töretlen bizodalom;
világos, láttatóan szemléletes, fogalmilag pontos, élvezetes stílus.

Elméleti felkészültségének és érzékenységének kitünteto vonása az, hogy mintegy
rejtetten mdködik. Kiss Ferenc sohasem nyomorítja meg a mdvet kívülrol ráhúzott
elméleti kalodával, elemzo, titokfaggató szempontjait a m(í érzékeny, ráhangolódó át-
világításából oly természetes módon eredezteti, hogy gazdagelméleti ismereteit is spon-
tán módon kamatoztatja. Mintaszerden látszik ennek a módszernek a nyeresége Koszto-
lányi A kínai kancsó címd novellájának elemzésében. E remekmd összetett szépségét,
mély létfilowfiai üzenetét a "narráció különösségé"-nek szemléletes feltárása révén
világítja meg, de nem mondja fel közben a narratológia szakirodalmát, nem t(ízdeli tele
elemzését a magyar nyelvben alig értelmezheto idegen idézetek, kifejezések tömegével.
A modern szemlélet nyereségét hasznosítja, de elkerüli annak divatszerd mitizálását.
Elemzése példaszerden arányos: a részleteket nem önmagukért, hanem az egész md
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sajátos titkának, mély üzenetének szemléletes föltárása végett vizsgálja.Nemcsak részlet-
megfigyeléseinek b6sége, elevensége,pontossága lenydgöz6, hanem a részleteket és a mO
egészét együtt lát6 szemléletének kreatív ereje is. A fölismerés örömében részesítve
mutatja meg a novellában Kosztolányi létszemléletének összetettségét. S közben spon-
tánul föltárjaa mli és az elemzéslétérdeko~ az emberilét titkait faggat6- funkci6ját,
sorsunkat megvilágít6 értelmét: az ill~6k szétszéledését átélve magunk is pr6bálunk
bels6 er6forrásokba kapaszkodni, de azt is érzékeljük, hogy ezek tartalmassága sem
oldhatja fel a semmi tudatának fájdalmasságát.

Kiss Ferenc munkássága abban is példamutat6, hogy mindenkor egyenes beszéd-
del vállalta véleményét. Következetes voli a szigorú értékítéletekben éppúgy, mint az
irodalmi közélet tisztaságáért vívott küzdelmeiben. A Bib6-emlékkönyvbe írt tanulmá-
nyában Bib6nak azokat a gondolatait állítja új összefüggésekrendjébe, melyek a "tiszta
helyzet" fontossága mellett érvelnek, s azt hangsúlyozzák, hogy hazugságra nem lehet
politikai programot sem építeni. Kiss Ferenc megállapítása szerint "Bib6 a politika
igazságalapját nem egy morális premissza fel61,hanem a közösség létét biztosít6, egész-
ségét táplál6 részvétel és vállalkoz6 kedv felol véli dönto jelentoség<ínek." A "hazug
konstrukci6k ártalmassága" olyan evidencia Kiss Ferenc számára is, hogy leleplezésü-
ket mindenkor szakmai kötelességének érezte. Vitacikkeinek jelentos része nem jelen-
hetett meg elkészülésük idején, hiszen az akkori "kultúrpolitika" alapjait, bizonyos
gondolatok és személyek politikai indokú kivételezettségét kérdojelezték meg. Kiss
Ferenc gondolatait sorra igazolta az az6ta eltelt id6. Vitacikkei mégsem évültek el,
kultúrtörténeti értékük mellett az érvelésük bátorsága, elevensége, világos okfejtése,
nagyobb szakmai és morális összefüggésekre, törvényszer\íségekre rámutat6 megállapí-
tásaik is élvezetes olvasmánnyá teszik ezeket a régi írásokat. A HajszáJ~kerek fogadta-
tását elemz6 tanulmányában például így vonja meg az egyik írás mérlegét: "milyen
medd6 és zülleszt6 a szellemeskedés, ha a lelkiismeretes munkát akarja helyettesíteni".
Kiss Ferenc magatartásának is fontos jegye - 6 Bib6r61 írta ezt - a "cselekvo részvétel
készsége". "Ellenforradalmár" -nak bélyegzett, ellenségnek tekintett ember volt a Kádár-
rendszerben, mégis a felelos ember eltökéltségével pr6bálta tisztÍtani a sok k6rt61 szen-
vedo szellemi életet. Küzdött a "visszaélésekre kaphat6 védettségek és a diszkriminá-
ci6k" ellen. Mennyi manipuláci6val, torzítással nézett szembe egyetlen évtized alatt!
S milyen világosan, szabatosan fejtette ki ma is helytáll6 gondolatait a legkülönfélébb
akkori tabutémákr611 A népi-urbánus ellentétrol például többször mond szigorú ítéle-
tet. Szemléletének emelkedettségét mutatja, hogy ezt az ellentétezést egyebek mellett
azért is károsnak tartja, mert: "Rangos szövetségbe emel rossz tollforgat6kat, s degra-
dálja a legnagyobbakat. Egyetemes jelent6ségli nemzeti költóinket fokozza le népivé
vagy urbánussá."

Egész kultúránk ügyére nézo felel6sségés a belso szabadságfolyamatos mliködése
teszi - a publikált részletek alapján ez már biztonsággal megítélhet6 - fontos személyi
és kortörténeti dokumentummá hamarosan önáll6 könyvben is megjeleno napl6ját is.

Irodalomkritikusi hivatását az értékek szolgálatában jelölte meg. Ezért a min6sé-
get tekintette az egyetlen mértéknek. Az érték iránti fogékonysággal, a felfedezésörö-
mével ír mlivekr6l, de érzékletesen, meggy6zóen vallja ki hiányérzeteit is. ny m6don
szigorú bírálata ösztönzo jellegli. Példaként érdemes egy pillantást vetnünk Turczel
Lajos Két kor mezsgyéjénés Dobos Lászl6Földönjutókcímli könyvének bícálataira. Nagy
körültekintéssel jelöli ki e fontos könyvek jelentoségét abban, hogy általuk 1967-ben
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a szlovákiai magyar tudomány és szépirodalom jelentosen magasabb fokra jutott
korábbi eredményeinél. Emellett azonban mindkét esetben pontosan világítja meg
a mdvek anyagában rejlo még nagyobb lehetoségeket is.

Kiss Ferenc az egyike volt azon keveseknek, akik sohasem fogadták el a Kádár-
rendszer nemzetszdkíto, a kisebbségi és a nyugati magyarságot a nemzetbol kirekeszto

. politikáját. Maga is kisebbségi sorsban nevelkedett, a leginkább mostoha sorsú kisebb-
ség, a kárpátaljai magyarság fiaként került a debreceni református kollégiumba, majd
az egyetemre. Keményen megszenvedte a szüleitol, rokonaitól való elszakítottságot,
s azok otthoni kiszolgáltatottságát is. Ahol ~ak tehette, figyelmeztette a magyarországi
politikát a kisebbségek iránti felelosségére. lrásaival pedig messzemenoen hozzájárult
a magyar kisebbségek helyzetének és irodalmának magyarországi megismertetéséhez.
Azt azonban kezdetektol vallotta, hogy "a szomszéd-magyarság irodalmának csak árt
a lehajló kegyelet, a külön-mérték, az elnézo udvariasság". Ezt a mértéket védelmezo
szigorúságot következetesen érvényesítette maguknak a kisebbségi irodalomkutatóknak
a munkáiról szólva is. Hagyomány és mérték címd tanulmányában már 1972-ben alapos
érveléssel óvta attól a kisebbségi irodalmárokat, hogy szükséges hagyománytudatosító
munkájukban helyi mértéket alkalmazzanak, s különösen attól, hogy az egyetemes ma-
gyar kultúra hagyományát a maguk számára lokálisan leszdkítsék. Pontosan fogalmaz
- a hazai regionális irodalmak kutatása számára is megszívlelendo igazságot hangsúlyoz -
midon az egyes tüzetesebb regionális térképek jogosságát elismeri, de határozottan
tagadja, hogy az "értékelésnek alkalmazkodnia kell a léptékhez": "A domb tengerszint
feletti magassága,bármilyen nagyításban rajzoljuk is, csak annyi lehet, amennyi."

Kiss Ferenc írásainak szakmai minosége és tisztessége példaértékd. Szemléletének
megalapozott eltökéltsége az irodalom létérdekd fontosságába vetett bizodalmat eleve-
nen orzi ma is, midon az irodalom leértékelésének, sot önleértékelésének vagyunk
szomorúan tdnodo tanúi. (CsokonaiKiadó, 1994.)
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