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Most, hogy itt járunk, mutasd meg, hol a Kurjants 
hová a férfi betér, ha kedve durmancs 
míg szívéből a bú szene kilángol 

hol a Muszáj, kis Tibur szűk és keskeny 
világa, hol megüzött lelkem, testem 
kicsenhetném e megbódult világból. 

IV. 

Ezt az aranyló, rengő búzatengert 
ezt a zizegő-zúgó lombos erdőt 
ezt a fürtös akácást, ezt a pergőt 
akartam néked adni és az embert. 

És adtam volna hattyús, méla tókat 
lankás dombokon szagos muskotályost 
hogy feledd el a sápadt, cifra várost 
s tanulj illetni egyszerű tiszta jókat. 

De nem volt bennem ily szikár erő 
századokat és népeket verő 
mely világon, hadakon porzik át; 

de adtam volna szegfűt, borsikát, 
s miknek illatja szűz lelkemen ringott: 
méntát, bazsalikomot, rozmaringot. 

ZAMATOK EMLÉKEINEK KRÓNIKÁSA 

ARCKÉPVÁZLAT KORODA MIKLÓSRÓL 

Ebben a halálos negyedévben, 1978 első három hónapjában, amikor 
néha nap-nap után újabb gyászhír jelezte a kortárs magyar kultúra 
szegényedését, egy nappal Hárs László halála után, két nappal Ortutay 
Gyula halála előtt, 69. életévében váratlanul megszűnt élni Koroda 
Miklós, és csak a boncolás állapította meg, hogy talán már évek óta 
rejtőzött észrevétlenül testében a rák. És amit életében sohase kapott 
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meg, hogy az irodalomtörténeti igényű kritika elhelyezze irodalmunk 
értékrendjében — azt halála immár fordított szórenddel indokolttá 
teszi, hogy a kritikai igényű irodalomtörténet legalábbis megkísérelje 
jellemezni azt a sajátos színfoltot, amelyet életműve mai irodalmunkban 
jelent. Egy életmű pedig jellemezhetetlen, ha nem villantjuk fel mögötte 
alkotójának emberi egyéniségét, életsorsát és erkölcsi habitusát. És erre 
tanúként, szinte a közölt adatok forrásaként is alkalmasnak tartom 
magamat, mivel több mint negyven éve volt szakadatlanul az egyik 
legjobb barátom; azt hiszem nincs olyan irodalmi igénnyel leírt monda-
ta, amelyet ne olvastam volna, részt vettem örömeiben és bánataiban, 
ismertem esztétikai és etikai öngyötréseit, hol gúnyos, hol megértően 
ellentmondó bírálója voltam szertelenségeinek, és sohasem osztoztam 
sem az úgyszólván szakadatlanul elmarasztaló vagy éppen lebecsmérlő 
kritikai közvéleményben, sem kisszámú, de szinte szektaszerű rajongói-
nak elragadtatásában. Azt hiszem életében is elég pontosan mértem le 
helyét, értékét, sőt értékhullámzásait is, és most, hogy a halál kerek 
egésszé, egységes folyamattá rögzítette A világ csak hangulattól a végső 
percek előtt megjelent Gyönyörök kertjéig megtett írói utat, azt hi-
szem, tárgyilagosan tudom felvázolni arcképét, melyet az eljövendő 
irodalomtörténetek még kútfőnek is használhatnak a néhány sorhoz, 
amely léte színfolt voltát jellemezni fogja nemzedékünk irodalmi 
körképében. Ez pedig annál indokoltabb a jövőre nézve, mert eddigi 
legbővebb irodalomtörténetünkben (a Nagy spenótnak becézett vagy 
gúnyolt adatrengetegben) még a színfoltot sem jelentők sokaságát is 
nyilvántartó névmutató ábécérendjében sem fordul elő a neve (és 
ebben a számon kívül maradottságban nem áll egyedül, hogy ne hivat-
kozzam másra, minthogy a hozzá hasonlóképpen nem irodalomformáló 
erejű, de ugyanennyire sajátos költői színfoltot jelentő Keleti Arthur 
- talán az egyetlen igazi magyar preraffaelita poéta - neve sem fordul 
elő még a névmutatóban sem). 

A jellemzés elöljáró szavaként a szertelenséget kell hangsúlyozottan 
kiejteni, ha róla beszélünk. Szertelen volt életvitelében, lelkesedéseiben, 
önfeláldozásra kész segíteni akarásában, méltatlanságok okozta bánatai-
ban, ifjan és korosodóan is szerelmi hajszáiban és hajszoltságában, 
adatok után kajtató aprólékos lelkismeretességében, a mondatok meg-
szerkesztésének, a bekezdések felépítésének barokkos pompavágyában, 
a leírt oldalak olykor tízszeres-hússzoros újrafogalmazásában, a borok 
és szavak aromáinak ízlésében (ő inkább magyarul zamatnak, vagy fran-
ciául bouquet-nak szerette nevezni ezeket az ízeken és illatokon túli, 
érzéki izgalmakat keltő íz-illat felhangokat). És ez az egész alkatával 
szertelen művésziélek, a felidézett múlt és a pillanatok adta hangulatok 
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szellemi kalandora (a kaland szót a középkori lovagköltők fogalomvilá-
ga és erkölcsi ábrándjainak értelmében értve) egy vallásos lélek áhítatá-
val tisztelte és egy szaktudós felkészültségével ismerte a magyar felvilá-
gosodás józanész-kultuszát és ami mögötte húzódott, Voltaire-t, az 
Enciklopédistákat és a francia forradalom költészetének, filozófiáinak, 
politikai röpiratainak, utcai gúnydalainak egészét. Vallásos áhítattal és 
irracionális mámorral volt vallástalan és racionalista. 

Ha egyszer meg tudta volna írni regényhó'snek azt, aki ő v o l t . . . 
sokkal több lenne színfoltnál. Pedig az egyik korszakában már-már 
megközelitette azt a regényalakot, aki hozzá hasonló furcsa garabon-
ciásként, szocialista lelkesedéssel s ugyanakkor évszázadok zamatainak, 
asszonyok és borok mámorának elragadtatásában ténfereg az épülő 
hazai szocializmusban. Ez a regényhős, ez az írójára annyira emlékezte-
tő Karacs Kristóf, akiről mulatságos regénytetralógiát írt (A látóhegyi 
asszonyok, A Holt-Szamos két partja, Pataki tengerészek, Az istennő 
ölében) majdnem igazi, művészien remekbe formált figura, és a regény-
négyes majdnem odatartozik korunk magyar remekművei közé. Egy-egy 
bekezdése a szép magyar stílus antológiáiba kívánkoznék, egy-egy jele-
nete sokkal többet ér, mint az egész nagyméretű alkotás, de igazán 
elfogadható, olvasmánynak is, korképnek is időtállónak gyanítható, 
esztétikailag jó magas-középszintű regénynek ezek közül csak A látóhe-
gyi asszonyok mondható; A Holt-Szamos két partja már sok helyütt 
áldozatul esik stílusbonyolultságának, ámbár nem egy részlete nemcsak 
hiteles, de egyben mulatságos korkép a falusi termelőszövetkezetek 
hőskorából; a második két kötet pedig igazán csak az irodalom ínyencei 
számára elviselhető, ezek azonban nagyon is érdekes szatírájú s 
itt-ott stílusbravúrig emelkedő bekezdésekkel elragadó olvasmányok. 

A Karacs-tetralógia azonban csak közjáték volt írói útján, még ha 
létrehozása számos esztendejét vette is igénybe. Előbb is, később is régi 
korok emlékeinek idézője volt, csak merőben más módszerrel előtte és 
más módszerrel utána. A mai regénytől visszariasztotta az a soha el nem 
érkező kritikai elismerés, amelyet pedig annyira elvárt. És visszariasztot-
ta az a sajátos helyzet, hogy ifjúságától fogva ábrándos lelkességgel 
szeretett volna tettekben és írásban kommunista l e n n i . . . de sohase 
hagyták. És valójában teljesen érthetetlen, hogy az épülő szocializmus-
ban egy Marxért diákkora óta, Leninért a világháború kalandjai óta 
romantikusan lelkesedő, hamarosan jó marxista-leninista műveltségű, 
személyes magatartásával kitűnő előéletű ember, akinek szívében kéte-
lyeket még a személyi kultusz korának szimptómái sem ébresztettek, 
miért is rekesztetett ki az áhított pártéletből. Pedig így történt, és ezért 
kell a jellemzést életútjával folytatni. 
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A felsőkubini Koroda nemzetség ősi, felvidéki eredetű, a szlovák 
származású, de magyar nemességük folytán rég magyar nacionalistákká 
való Árva vármegyei birtokos-dzsentrikkel rokon család volt, hajdani 
századokban magyar, szlovák és olasz elődökből keveredett ki. Több-
szörös házasságok révén közeli atyafiságban álltak azzal az arisztokrata 
Reviczky családdal, amelynek törvénytelen leszármazottja volt Revicz-
ky Gyula, a legfőbb összekötő láncszem az Arany-nemzedék és az 
Ady-nemzedék közt. A Koroda család már a 18. század óta nemzedék-
ről nemzedékre a jogász-, megyei hivatalnok nemességhez tartozott. Az 
író nagyapja még a nemes Árva vármegye táblabírája, a Corpus Iuris 
Felvidék-híres jogtudósa volt (mentés-bajuszos képe ott függött a kései 
unoka írószobájában). Ennek a fia volt az a Koroda Pál, aki vér szerinti 
unokafivére, jó barátja és hódoló tisztelője volt Reviczky Gyulának. 
Oda is tartozott Reviczky legbizalmasabb baráti köréhez (némiképp a 
család botránkozására, hiszen Reviczky, a költő csak művésznévnek 
viselte apja nevét, Ö maga Reviczky báró úr és egy szlovák cselédlány 
törvénytelen fia volt, s igazi, anyakönyvezett neve szerint Balek Gyulá-
nak hívták, de Koroda Pál vállalta költői példaképében az igazi unoka-
testvért). 

Ez a Koroda Pál sajátos irodalmi jelenség volt - ő is színfolt, mint 
későn született fia - , Reviczky mellett Komjáthy Jenőnek is jó barátja. 
Közepes, pontosabban a maga korában haladónak számítható, de jelen-
téktelen költő, mérsékelt sikerű drámaíró, de mint a kezdetben ellen-
zékinek induló Petőfi Társaság tagja, az irodalmi demokratikus törekvé-
seket képviselte. És múlhatatlan irodalomtörténeti helyet vívott ki 
magának azzal, hogy sajtó alá rendezte - már nemsokkal Reviczky 
halála után - a későbbi nemzedékre — még Adyra is - oly döntő hatású 
rokon összes költeményeit, és egész életében fő feladatának Reviczky 
népszerűsítését tartotta. Egyébként a vármegyei nemesurak ivadéka 
programszerűen polgár akart lenni, vallotta Csíky Gergely és Mikszáth 
Kálmán harcos dzsentriellenességét (mindkettővel jó barátságban volt), 
és polgári pályát keresett. Élete java részében a posta vezető tisztviselői 
közé tartozott, és igazgatói rangban ment nyugdíjba. Későn nősült, 
ötvenéves korában vette feleségül Buttykay Erzsébetet. A Buttykay 
család a katona-nemesi réteghez tartozott. Koroda Miklós hajdani vár-
kapitány és későbbi tábornok ősöket örökölt anyjától (igaz, ebből a 
famíliából származott Buttykay Emmi is, a századelő népszerű operett-
primadonnája). Tehát igen különféle nemesi emlékvilág színezte és 
kötötte a régmúlt századokhoz Koroda Miklóst, és az irodalom ottho-
nosan vette körül kisgyermek kora óta. Koroda Pál azonban a 
polgárosodás harcos híve volt. Későn született fiát nem íróvá és még 
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kevésbé nemessé akarta nevelni. S ámbár a fiút kezdettől fogva vonzotta 
az irodalom, a művészet, az apa kemény parancsa folytán érettségije 
után a Közgazdasági Egyetemre kellett beiratkoznia. El is végezte, meg 
is szerezte az „okleveles közgazda" címet, de mielőtt letette volna a 
doktorátust is, a 75 éves apa meghalt, és a 24 éves fiú azonnal hátat 
fordított a közgazdaságtannak és a jól kereső kereskedelmi vagy bank-
pályán való érvényesülésnek. Ehelyett a csekély örökséget - éppen nagy-
korúvá válva — átvette, és vaktában elutazott Itáliába. 

Franciául valamelyest tudott gyermekkora óta, ez volt az egyetlen 
idegen nyelv, amelyen olvasott; Rómában és Firenzében azután ráragadt 
annyi olasz, hogy megértesse magát, és később is amit nem talált meg 
magyar vagy francia történelmi forrásokban, annak olasz lexikonokban 
is utána tudott nézni. Ez az olaszországi néhány hónapos csavargás -
túl a képzőművészeti látnivalókon, amelyekből igazán a reneszánsz és a 
barokk ragadta meg - több élményt adott az utcákon, a kocsmákban 
és azokban a város végi vagy útmenti otthonokban, ahová vándorként 
bekéredzkedett. Később nemegyszer említette, hogy többet értett meg 
a történelemből a bordélyházakban, mint a Sixtinában vagy éppen a 
Forum hozzá mit sem szóló kövei között. A régi olasz sikátorok hangu-
lata mélyebb nyomokat hagyott mindvégig benne, mint a házak kelet-
kezésének oknyomozó története. És amíg turista kortársai általában a 
hajdani római dicsőség vagy Michelangelo kábulatában érkeztek haza, 
Koroda Miklós a fasizmus utálatát hozta magával az útról: nem Augusz-
tus aranykorának vagy a Mediciek újkort teremtő kultúrájának emlé-
keivel találkozott, hanem Mussolini csinnadrattájával, aminek hamarabb 
értette meg a lényegét, mint legtöbben az ismerősei közül. Szívébe zárta 
az olasz népet, de rossz szájízzel érkezett haza. Kevéske pénze persze az 
utolsó fillérig elfogyott. Ez általában jellemző is lett egész életére, sose 
törődött a pénzzel, soha semmi érzéke nem volt a pénzhez, örökös 
anyagi zavarban élt mindhalálig. Ha neki volt, bárkinek jutott belőle, ha 
nem volt - és gyakran nem volt - , attól kért kölcsön, akitől lehetett. És 
a kölcsönökről akkor is azonnal elfeledkezett, ha adta, akkor is, ha 
kapta. 

Pénzt azonban azonnal könnyen tudott keresni. A jó újságírókat 
tűrhetően fizették a harmincas években, s minthogy irtózott minden 
íróasztalhoz láncoló életformától, megpróbálkozott az újságírással -
azonnali sikerrel. Rokonsága révén munkatársként került az egyház 
tulajdonában levő KSV (Központi Sajtóvállalat) lapjaihoz, az Új Nemze-
dékhez és a Nemzeti Újsághoz. Az első héten világos volt, hogy kitűnő 
szemű riporter, szellemes „színes"-író, azaz rövid cikkek rögtönzője, és 
gondosan szép stílusa van. Diákkorában apja szoktatta a klasszikusok 
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olvasására, és kedvtelve használta még a napi aktualitású riportokban is 
előző századok meglepően ható fordulatait. Szinte zenei hallása volt a 
stílusokhoz, mindvégig kedvelte azt a játékot, hogy akár Pázmány Péter, 
akár Jósika Miklós vagy Eötvös József - de ha arra biztatták, akár a 
Szent Margit Legendája vagy Móricz Zsigmond - nyelvezetével mond-
jon el valamit, szinte folyamatosan tudta rekonstruálni bármelyik író 
mondathullámzását és szókészletét. Egy ízben a bírósági fizetési meg-
hagyás szövegét fordította le Károli Gáspár Biblia-nyelvéit. 

Én ebben az időben ismertem meg, és egy kissé mindig is megmaradt 
bennem az a huszonöt-huszonhat éves Koroda Miklós, akit el sem tud 
képzelni, aki csak az utóbbi negyedszázadban találkozott a keserűségeit 
humorba és stílusjátékba bugyoláló, kopasz, barázdált arcú férfival. A 
harmincas évek Koroda Miklósánál szebb, daliásabb, minden szavával és 
mozdulatával, lobogó dús hajával szüntelen lelkesedést árasztóbb em-
bert el sem lehet képzelni. Amikor először volt fenn nálunk, anyám azt 
kérdezte tőlem, nem moziszínész-e ez az új barátom. Hamarosan azután 
már a szüleim is szívük szerint szerették az egész lényével jóságot, 
szeretetreméltóságot árasztó, mindig segítőkész és lebilincselően csevegő 
fiút („fiú" jelző illett rá még 30 éves korában is), akiben nyoma sem volt 
a fiatalok idősebbekkel szemben megszokott nyegleségéből. 

Persze közel-távolban beleszeretett minden lányba és asszonyba, és a 
nők körülrajzották. Úgy váltogatta gyorsan fellángoló és szinte sohase 
reménytelen szerelmeit, mint lakásait. Mert örök nyughatatlanságához 
tartozott, hogy fő- vagy albérleti otthonait ugyanolyan hamar unta 
meg, mint előző nap még istennőnek tekintett kedveseit, akikkel egyéb-
ként olyan kedvesen tudott szakítani, hogy nem is ismerek olyan nőt, 
aki rossz emlékkel gondolt volna vissza a vele töltött napokra vagy 
hetekre, esetleg szerelmes alkalomra (pedig jó néhány tucatot ismertem 
közülük). A váltogatott lakások száma sem volt kisebb nagyságrendű: 
55 éves koráig 47 (igen: negyvenhét) lakása volt; csak az utolsó másfél 
évtizedben nyugodott meg ugyanabban az otthonban; igaz: ez egy 
középkori torony a Várban, amelyben a szobák nem egymás mellett, 
hanem egymás felett vannak. Ezt a tornyot az ő kérelmére restaurálta a 
kerületi tanács, két lakást adott érte, a magáét és már nagyon öreg 
édesanyjáét, akivel harminc év után újra összeköltözött a toronyba. Az 
egyre magatehetetlenebb és zavarodó, majd zavarodott képzeletvilágá-
ban élő Koroda Pálné még jó évtizedig élt és tette keserűvé fia és menye 
életét. Koroda Miklós éppen ezekben az években szinte maga és körül-
ményei elleni menekülésként húzódott vissza a mondatépítés, a stílus-
játék narkotizáló mámorába. Estétől hajnalig, amikor magára marad-
hatott a magyar nyelv végtelen szólehetőségeivel, a hajdani korok és régi 
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emlékek zamataival, a szüntelen omló pipafüsttói kékes ködű félho-
mályban újra meg újra, más-más szórendbe rakva vagy egyre újabb 
jelzőkkel bővítve a mondatot néha egész éjjelen át alig egy-két végér-
vényesnek érzett oldalt írt az éppen fogalmazott regényhez, amelyben a 
felidézett hangulatárnyalatok, a már-már énekelhető prózalejtés mögött 
nemegyszer elhomályosodott a tartalom is. Ekkor már elsősorban a 
szöveg muzsikusa akart lenni, olyan zenét csiholni a barokknál barok-
kabb mondatból, amely mámorosabb a bornál. Ezidőtt már romlott 
egészséggel csak itta a bort, de az inkább kínozta, és nem adott lelkesítő 
mámort, mint hajdanán, amikor nem is kevesen hittük, hogy legalábbis 
az egyik legjelentékenyebb író lesz közöttünk. 

De az régen volt, legelső házassága idején, amikor joggal hihette, 
hogy az övé minden asszonyok szerelme. Ez időben történt, hogy egy 
nagyon meleg nyári estén egy kávéház teraszán baráti körben megismer-
kedett Lucával, Rózsa Miklósnak, a kitűnő és nagy tudású művészet-
történésznek és művészeti kritikusnak feltűnően szép és feltűnően gát-
lástalan leányával, akit a második mondat után feleségül kért. Éjszaka 
verték fel a földszintes lakás ablakán bezörögve a leány szüleit, hogy 
adják ki a szükséges papírokat, mert reggel összeházasodnak. Amikor a 
szülők megtudták, hogy a váratlan kérő Koroda Pál fia, s az akkor még 
nemrég halott írót Rózsa Miklós ismerte és nagyra becsülte, örömmel 
adta — az ablakon keresztül - atyai áldását és a szükséges okmányokat 
szívből örülve, hogy sok izgalmat okozó lányuk végre férjhez megy, még 
hozzá igazán tekintélyes hírű család fiához. Akkor azután a friss vőle-
gény még hajnal előtt engem csörgetett fel telefonon, hogy délelőtt 
legyek tanúként az anyakönywezetőségen. A diszpenzációt addig meg-
szerzi (ami igen könnyen ment az egyházi tulajdonban levő újságok 
belső munkatársának). Rövid éveken belül én vittem a bontóperüket is 
(akkoriban éppen ügyvédjelölt voltam). Egyébként mind a három házas-
ságánál anyakönyvi tanúja voltam. Ez a kezdettől mindvégig viharos 
első házasság azért volt felettébb hasznos fejlődésére, mert nagyon 
sokat tanult tudós apósától, akivel atyafiúi jó barátsága megmaradt az 
após-vő viszony megszűnte után is. 

A kor politikai szellemének túlontúl megfelelő lapoktól azonban 
előbb-utóbb távoznia kellett. Demokratizmusa, egyre izgatottabb érdek-
lődése a marxizmus iránt, vallástalansága, Mussolini-undora már nagyon 
feszültté tette viszonyát a lapok vezetőivel. Amikor pedig elkezdődött 
Olaszország abesszíniai háborúja, olyan egyértelműen volt abesszin-
párti, hogy véleményeit nemcsak a szerkesztőségen belül hangoztatta, 
de cikkeiben is - nemegyszer nagyon szellemesen - éreztette. Akár-
milyen közismerten jó újságíró volt már akkor, nem lehetett ott többé 
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helye. És nem is bánta. A viszonylag baloldali polgári lapok lelkesen 
várták. Az Esti Kurír munkatársa lett, ahol a riport és a színes cikkek 
mellett alkalma nyílt a publicisztikára is. Indokoltan volt az a sajtó-
közvélemény, hogy a legszebb stílusú vezércikkírók egyike, akiről sej-
teni lehet azt is, hogy nemcsak Rákóczi, Martinovics és Negyvennyolc 
nemzeti hagyományaiért lelkesedik, de a szocializmus eszmevilágától 
sem idegen. 

És végre az újságíráson csiszolt stílus szépirodalmi témát követelt. 
Tulajdonképpen gyermekkori örökségként hordozta a témát: megírni a 
modern magyar költészet tragikus sorsú előfutárának, Reviczky Gyulá-
nak az életregényét. Többet tudott erről, mint bármely szaktudós, 
hiszen amit a szaktudósok írtak, azt szertelen adatgyűjtő szorgalmával 
utolsó betűig megtanulta, de mindezek felett tudta Reviczkyről, Komjá-
thyról és egész ismeretségi körükről mindazt, amit apja mesélt neki, és 
ez az apa éppen Reviczky emlékének ápolását tudta kulturális főfelada-
tának. 

A több mint két évig írt regény, A világ csak hangulat azontúl, 
hogy igazán olvasmányos, nagyon elegánsan megfogalmazott mű (hiszen 
akkor a stílus még eszköz és nem öncél volt a számára) - olyan 
dokumentum értékű, hogy a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveivel 
foglalkozó irodalomtörténész sem nélkülözheti. Nem is érthető, miért 
nem jelent meg azóta új kiadásban. Ez az első regénye 1939-ben jelent 
meg. És ennek még osztatlan sikere is volt. Elnyerte vele a Székesfővá-
ros „Ferenc József díj"-át is (megosztva Darvas József TörökverőjéveV, a 
velem egyidős Darvas persze akkor már rég közös jó barátunk volt, 
együtt ittuk meg az áldomást „Ferenc József költségére"). 

Mire azonban a könyv megjelent, Korodát már merőben más téma, 
pontosabban más irodalmi feladat izgatta. A szörnyeteggé növekedett 
fasizmussal akarta szembefordítani a magyar forradalmi hagyományt, a 
német veszéllyel szemben a minálunk mindig haladást jelentő francia 
ihletést kellett nagyregénybe komponálnia. Már jó ideje úgy vetette 
magát a magyar felvilágosodás tanulmányozásába, s ami ettől elválaszt-
hatatlan, a francia 18. század irodalmába, hogy volt egy nyári szabad-
ságos hónapja, amikor napi 14-16 órát olvasott, jegyzetelt. Előbb 
tulajdonképpen történelmi-kultúrtörténeti művet akart írni a Martino-
vics-mozgalomról és koráról. A szépíró azonban erősebben követelőd-
zött, hiszen a mondatok stílusával is érzékeltetni akarta a kor hangula-
tát, zamatát: „a magyar aufklérizmus bouquet-ját". És Batsányi János-
ban találta meg a regényhőst, aki köré felépítheti a nagy forradalmi 
hagyomány hiteles körképét. 
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Ez a második regénye, a nem kevesebb öngyötrő műgonddal fel-
épített történelmi életrajz, a Megvilágosodott már a legjobb ismeret-
terjesztő igényű regények egyike irodalmunkban. Ez még eléggé köz-
tudomású is, hiszen az elmúlt években új kiadására is sor került. 

Sajnos, ez a két dokumentumokkal teljes, legalább annyira ismeret-
terjesztő, mint gyönyörködtető (pedig közben igazán szórakoztató, sőt 
izgalmas) könyve, vagyis a kezdet gyanítható legmaradandóbbnak élet-
művéből. Nem afféle „nagy művek", de a maguk műfajában hibátlan, 
korrekt, népművelésre alkalmas életrajzregények. 

Ezekhez társul a háború kellős közepén megjelent kitűnő antológiá-
ja, A magyar felvilágosodás breviáriuma, amely nagy látókörű előszó-
tanulmányával és a szemelvények bravúros válogatásával az ellenállási 
mozgalom szellemi arculatának megrajzolásánál nem a színfoltok, ha-
nem a jelentékeny tettek közé tartozik. 

Meggyőződése és hevülete szerint ekkor már kommunista volt. Né-
hány hónapos tűzvonalszolgálatból úgy érkezett vissza, hogy minden 
reménye a Szovjetunió győzelme volt, és Lenint tudta szellemi vezéré-
nek. De kommunista barátai - akik igazán becsülték tisztességét is, 
bátorságát is - féltek túl közelükbe engedni, noha ez lett volna a 
legfőbb vágya. Nyilvánvaló volt azonban, hogy teljesen alkalmatlan 
minden konspirációra: egyszerűen képtelen véleményét és lelkességét 
titokban tartani. És mégis nagyon hasznos és igen tevékeny alakja lett 
az ellenállásnak. Nemcsak hatásos könyvével, hanem még inkább azzal, 
hogy gyanún felül álló lakásában, amelynek ajtajára most fölényes 
cinizmussal névtáblára írta teljes nemesúri nevét: felsőkubini Koroda 
Miklós, felette az ötágú koronával, a nagy veszélyek idején kommunistá-
kat, zsidókat, katonaszökevényeket rejtegetett, ö és gyönyörűszép má-
sodik felesége — Anikó - hősregékbe illő halálmegvetéssel mentett át a 
halálos veszedelmeken számlálhatatlan embert. Volt úgy, hogy a két-
szobás lakásban egyszerre 37-en is tartózkodtak (köztük olyanok is, 
akiknek később jelentékeny szerepük volt szocializmusunk építésében). 
Az egyik ilyen neves elvtárs később nevetve mesélte, hogy csodálato-
sabb embermentőt el sem lehet képzelni Korodánál, csak éppen csupa 
szeretetből annyit itatta a nála megbúvókat, hogy nem egy már azt sem 
tudta, mi kínozza jobban: a szorongás vagy a „katzenjammer". Mind-
végig fölényesen játszott a szüntelen halálveszéllyel, és vele tartott 
szinte mámorosan az embermentő feladattól a múzsának, szeretőnek, 
bajtársnak és ivócimborának egyszerre mindenki másnál alkalmasabb 
feleség. (Szegény Anikó nem sok évvel később ráktól szétdúlt testtel a 
tizenegyedik operáció után, a tizenkettedik előtt a konyhában gázzal 
megölte magát). 
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A felszabadulás után pedig nem volt idő az elmélyült tanulmányo-
zásokra, a stílusgyötrődésekre. Újra előtérbe került az újságíró. A most 
már párttagként is kommunista Koroda a negyvenes évek második 
felében versenytárs nélkül a legszebb stílusú publicista volt. Vezércikkei 
olykor napi aktualitású és magasztosan ódon-patinás hangütésű ódákra 
emlékeztetnek. Ami szépirodalmat írt — rövid, hol napi aktualitású, hol 
aktualizált történelmi témájú regényként —, ugyanúgy az agitáció és a 
propaganda szolgálatában állt, mint vezércikkei. 

És azután jött az élet nagy törése. Nincs, aki megmagyarázhatná az 
okát. A személyi kultusz törvénytelenségeinek legnyomasztóbb idő-
szakában - kideríthetetlen eredetű utasítás folytán, merőben értelmet-
len és megfogalmazásában is érthetetlen címen - kizárták a pártból. 
Persze járhatott volna rosszabbul is, hiszen még csak börtönbe se került, 
sőt munkalehetőségét sem vesztette el - de a kizárás hatása semmivel 
sem volt csekélyebb, mint egy középkori hivő számára az egyházi átok. 
És hozzá Anikó szörnyű betegsége és szörnyű halála. Koroda Miklós 
lelke egy időre megbénult. Nemhogy írni, de olvasni is képtelen volt. 
Nagyon féltettük, szinte ügyeletet tartottunk mellette, nehogy öngyil-
kos legyen. , 

Azután mert élni kellett, és hagyták is élni, elhelyezkedett a Rádió-
nál, ahol a szertelenül, narkotikumként vállalt munkatömeg és a maga 
előli menekülésül magára erőszakolt kitűnő munka a legjobb munka-
társak közé emelte. A falusi osztály vezetői közé emelkedett. És várta, 
hogy jöjjön az idő, amikor újra kitárja karjait - nem kapuit, hanem 
karjait - a párt. 1956-ban az elsők közt volt, akik világos elmével 
felismerték, hogy ellenforradalommal állunk szemben. És akkor jött a 
második törés. November után éppen közölte velem, hogy most végre 
beléphet újra a pártba, már hívták is . . . És amikor visszament a 
Rádióba, megint - nem lehet tudni, miféle félreértés folytán - elfog-
ták, és internáló táborba vitték mint ellenforradalmárt. Nem volt ott 
sokáig. Illés Béla, aki jól ismerte és igen nagyra becsülte, egész személyes 
tekintélyét és befolyását latba vetette, és a kiszabadító végzéssel maga 
ment el autón érte. 

A sérelem azonban megmaradt. A Rádiónak sem kellett ezek után. 
Megbélyegezettnek érezte magát, és nem tudta, miért megbélyegzett. 
Nagyon lassan talált vissza az életbe. Újságíró rutinjával tartotta fenn 
magát. Harmadszor házasodván (Anikó nővérét vette feleségül) egyre 
jobban magábahúzódott. Gyorsabban váltogatta lakásait, mint azelőtt, 
olykor az éhezésig nyomorgott, elmenekült a könyvek közé: a régi 
magyar mondatok varázsbarlangjába. 
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Azután sikerült kikötnie a Népszavánál, ahol személy szerint is 
szerették, színes stílusát is szerették. Nem lett belső' munkatárs, de úgy 
kéthetenként jöttek mindhaláláig rendszeresen múltakat, tájakat, em-
beri sorsokat, ételek és italok ízeit, régi személyes emlékeket idéző, 
tökéletesre csiszolt stílusú karcolata. Néha úgy remélik, hogy ha valaki 
egyszer ebből a több száz apróságból kiválogatná az egy kötetre való 
legjobbakat — talán ez lenne a legszebb, a legértékesebb, esetleg mara-
dandóság igényű könyve. 

Eközben jutott eszébe az a világbakóborló, ábrándozós-garabonciás 
figura, aki annyira emlékeztet írójára: Karacs Kristóf, a festő. Ez a 
Karacs Kristóf kezdetben még hasonlít a réghajdani daliás ifjúhoz: A 
látóhegyi asszonyok ban még ilyen a folyton-folyvást lakást csereberélő 
bölcs bohém. De ahogy a négy regény egymás után más-más helyzetek-
ben mutatja meg Karacs Kristófot és kalandjaiban a bontakozó magyar 
szocializmus hiteles mellékügyeit, és amelyben oly tragikomikusán cset-
lik-botlik a könyvről könyvre különcebbé váló regényhős - az olvasó 
egyre inkább ráismer arra a kopasz, barázdált arcú, fájdalmait és csaló-
dásait humorba és modorosságba rejtő férfira, aki az utóbbi másfél 
évtized Koroda Miklósa volt. 

A kritika pedig egyhangúan elmarasztalta, szinte kicsúfolta, Még 
Krúdy-epigonnak is mondották — teljesen alaptalanul. Semmi köze 
Krúdy biedermeier hangulataihoz; az ő stilizáltsága se hangulatában, se 
nyelvi megoldásában nem kapcsolódik Krúdyhoz: Az ő hagyománya 
nem a biedermeier, sokkal inkább a barokk, a rokokó, a felvilágosodás 
és a 19. századból a kiegyezés utáni két évtized: a Reviczky-világ. 
Szomory Dezső például közelebbi rokona a közvetlen elődök közül, de 
még közelebbi atyafisága a 18. század memoárirodalma. De akárki is a 
rokona, oly egyedi színfolt, hogy a kritika sommás lebecsülése, az 
elismerés legcsekélyebb jelének is elmaradása nagyban hozzájárult mű-
vészi zsákutcába jutásához. A Karacs-tetralógia nem remekmű, de re-
mek részletei vannak. Korunk megismeréséhez dokumentatív erővel 
járul hozzá, és teljes egészében is jobb és főleg szebb, mint nem egy 
nagysikerű, irodalmi díjakkal ékesített kortársi mű. 

Pedig hogy szomjazta a legkisebb elismerést! Egy József Attüa-díj 
egyensúlyba lendíthette volna lelkét. Közben egészsége is megromlott, 
epeoperáción is átesett, lefogyott, fura különccé vált. Az örökös pénz-
gondok nem zavarták, de családi gondok gyötörték. Már nem volt más 
gyönyörűsége, mint birkózni a stílussal az éji pipaködben. 

így jutott el végső korszakához: a Torony történetéhez. Hat magyar 
évszázad hangulatát, zamatát — bouquet-ját - akarta egy óriási látomás-
sorozatban felidézni. Azt a tornyot akarta megírni, amelyben lakott: 
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hajdani lakóit évszázadtól évszázadra. Négy kötetre tervezte a történet-
és anekdotarengeteget. Az elsó' kötet volt a Bolondok tornya - ez a 
középkort idézte. A második a Gyönyörök kertje - ez a magyar 
reneszánsz barokkosan vizionált hangulatvilága . . . Nincs tovább. Még 
kezében tarthatta a megjelent könyvet, azután meghalt. 

És az olvasó tanácstalanul áll ezeknél a köteteknél. Eljutott stílus-
művészete csúcsára: a nyelv zenévé lett. A múlt idő pátosza és kísértet-
járása, az egészséges férfi erotikája, a különös helyzetek humora úgy 
kavarog a történetrengetegben, mint egy alkoholmámoros elme féke-
vesztett képzelődésében. Minden oldala gyönyörűség, de a szakadatlan 
stílusbravúr alapos próbára teszi az edzett olvasót is. Valami nagyon 
zűrzavaros, tisztulni sehogyan sem tudó köd ül az egész mű elkészült 
kötetein. Még azt is el tudom képzelni, hogy egy kései kor útkeresői 
olyan nagy elődöt fognak felfedezni benne, mint a francia szürrealisták 
Leautréamont nem kevésbé ködös Maldororjíban. De az is lehet, hogy 
lélekbúvárok egy valóságos kapcsolatait vesztett lélek példázatos kór-
tüneteként fogják idézni. Semmiképpen sem regények a szó szokványos 
műfaji értelmében. És a Torony sorsának mondanivalója semerre sem 
mutat. Hanem, aki figyelemmel kíséri a magyar irodalom egészét, nem 
mehet el észrevétlenül az öncélú stílusbravúrnak üyen impozáns csődje 
mellett. És nincs az a magyar író, akinek nyelvezete ne gazdagodnék, 
akár csak belelapoz, de még inkább ha végiggyötri magát rajta. 

És azt se feledjük el, hogy ennek a számon kívül maradt írónak 
mégis van egy kicsi, de lelkes olvasószektája, amely éppen azokat a 
zamat-emlékeket tudja ízlelni, amelyeknek krónikása vagy szellem-
idézője volt. És ha már életében - a korai Ferenc József-díj óta - több 
elismerés nem is illette, mint 60. születésnapján a Munkarend ezüst 
fokozata, most hogy az élet és vele az életmű lezárult, vegyük tudomá-
sul, hogy Koroda Miklós irodalmi ittvolta olyan színfoltot jelent nemze-
dékünk irodalmában, amelyet a valóságot híven regisztrálni szándékozó 
irodalomtörténetnek - ha nem több, legalább egy jól megfogalmazott 
bekezdés erejéig - tudomásul kell vennie. 
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