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D O B O S  IS T V Á N

Fülöp László (1941—2013) emlékezete

Gedachtnis ist die Versammlung des Denkens auf das, 

was überall im voraus schon bedacht sein möchte.

(M artin Heidegger: W as heisst Denken?)

„Az emlékezet a gondolkodás egybegyűjtése" -  mondja Heidegger, ezért a meggon
dolandó elé járulunk, ha emlékezünk.

Életének 72 . évében meghalt Fülöp László irodalomtörténész, kritikus, a Debre
ceni Egyetem oktatója, aki negyed századon át az Alföld folyóirat szerkesztője volt. 
Kutatási területe kezdetben a kortárs magyar líra volt, majd a századelő prózája. 
Könyvet írt Pilinszky, K affka M argit, Krúdy és Schöpflin Aladár munkásságáról. 
Az utóbbi húsz évben teljes visszavonultságban élt. Korkedvezménnyel hagyta el az 
egyetemet, végérvényesen. A nyolcvanas évek végén beletörődve kísérte figyelemmel 
a magyar irodalomtudományban felgyorsult szemléletváltozást, de talán egyedüliként 
vonta le saját működésére vonatkozóan azt a kíméletlenül szigorú következtetést, 
hogy az általa képviselt beszédmód érvénytelenné vált. A kik becsülték, hiába emlé
keztették Ö t arra, hogy soha nem lépett fel más értékrendet, világnézetet, művészi 
hitvallást képviselő irodalmárral szemben támadólag. A rendszerváltozást követő 
évtizedben visszavonhatatlan döntést hozott, s felhagyott az írással. 1985-től nyug
díjba vonulásáig szobatársak voltunk az egyetemen. Ebben a magára záruló korsza
kában már régi barátai társaságát sem igényelte, s udvariasan hárított el minden újabb 
közeledési kísérletet.

Pályatársai emlékezete szerint Fülöp Lászlót felsőbb éves diákként, majd kezdő 
tanárként feltétlen tisztelet övezte, rendkívüli tehetségnek tartották, aki hamarosan 
nemzedéke egyik meghatározó kritikusa lett. Kivételes volt a fiatal irodalmár indu
lása. Rendkívüli elszántsággal vetette magát a munkába. A tudománypolitikában ak
kor meghatározó szerepet betöltő vezető tudósok arra ösztönözték, hogy közel 800  
lap terjedelmű „kisdoktori" munkáját adja be „kandidátusi" értekezésként. Emberi 
tartására jellem ző, hogy nem használta ki a felkínált lehetőséget. Ö nként mondott 
le a gyors intézményes előmenetelről, de döntésében szellemi hangoltsága mellett 
gyermekkori paralízissel kezdődő betegsége is közrejátszhatott. A tudományos köz
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életben nem vett vészt, ennek ellenére a hetvenes években alapvetőnek számító ku
tatási programok munkatársa, majd a hatkötetes magyar irodalom történet folytatá
sának tekinthető akadémiai kézikönyv több fontos fejezetének a szerzője lett. A kor 
uralkodó eszméje gyermekkori környezeténél, műveltségi hátterénél fogva megérin
tette, s magától értetődő, hogy rajta hagyta nyomát az írásain is, de semmivel sem 
mélyebben, mint akár ennek a hitvallásnak a jegyében működő kortársai, akár azt 
kényszerűségből hangoztató mesterei ekkor készült munkáin.

Debreceni egyetemistaként Bán Imre, Julow Viktor, Barta János szellemi vonzás
körében élt. Legendás hírű professzorai a változó körülményekhez képest tanárként 
és tudósként egyaránt igyekeztek ellensúlyozni a Lukács nevével fémjelezhető művészi 
visszatükrözés gondolatának az egyoldalúságait. Fellapozva a nagykönyvtár mélyén 
m egtalálható egységes kötelező jegyzeteket, rábukkanva az egyetemista olvasó
céduláira, meglepőnek semmiképpen sem található, hogy -  a többi magyarországi 
felsőoktatási intézményhez hasonlóan -  Debrecenben is meghatározó szerepet ka
pott a valóságábrázolás tételes gondolata az akkori képzés rendjében. A nagy tanár- 
egyéniségek személyes hatásának nyilván ezért is volt megkülönböztető szerepe.

Fülöp László pályakezdésétől fogva a realizmus fogalmának a kitágítására töre
kedett a hivatalos felfogást tiszteletben tartva. A Termelési-regény örökíti meg azt a je 
lenetet, amelyben az Alföld című folyóirat szerkesztője áldását adja Esterházy Péter 
első nyomtatásban megjelent írására. A párbeszéd egyik résztvevője Fülöp László, 
az aggodalmas, ám jóindulatú szerkesztő, aki bizakodva kér megerősítést, esztétikai 
menlevelet Bata Imrétől, a kézirat közvetítőjétől: „Tudja barátom, én láttam egy szer
kesztőt, aki mikor egy novelláról, bizony mondom: az enyémről, valaki azt állította: 
de öregem, hisz ez réálista mű! akkor orrlyukai, mint a harci ménnek megremegtek, 
és reménykedve azt válaszolta: Gondolod, Imre bátyám?"

Fülöp László Abasáron született, elsőként választva értelmiségi hivatást a család
jában. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, mely számára idegen nyelvként intézménye
sen szinte kizárólag az orosz tanulására nyílt lehetőség. Utóbb némi keserűséggel 
érzékelte az idő és a hely által kijelölt határokat előtanulmányaiban. Életműve elvá
laszthatatlan a korszak eszmevilágától. A zokhoz a kortársaihoz viszonyítva, akik 
hozzá hasonlóan a valóságábrázolást tekintették legfőbb művészi értéknek, O  igen 
visszafogottan, s mérsékelten szólt elkötelezettségéről, jobbára az elem zett mű te
rem tett világához kapcsolódva. Méltányos megértéssel írt ugyanakkor a népi iroda
lomról, holott a falusi gazdálkodás napi gondjaival küzdő családja látószögéből vélhe
tőleg a reményvesztettek kiszolgáltatottságára nyílt rálátás, s ettől nagy messzeségben 
helyezkedtek el a lelkesítő eszmék, a felemelkedő Kert-Magyarország látomásához 
kapcsolódó gondolatok. A mély világi életről szerzett tapasztalatainak feldolgozásá
hoz kapott ösztönzést az irodalomtól. Alapélménye meghatározóan befolyásolhatta 
érdeklődési körét, tájékozódásának irányát.

A hatvanas-hetvenes években írt tanulmányai kezdeményezőnek szám ítottak 
a népi líra, Nagy László vagy Juhász Ferenc költészetének a szakirodaimában. Érzé
keny műelemzései azért mondanak ma is több tekintetben érdemlegeset erről az iro



dalmi irányzatról, mert az eszmei elkötelezettségnél nagyobb figyelmet fordítanak 
a szövegek nyelvi-poétikai megalkotottságára. Fenntartás nélkül ritkán értékelt, csak 
néhány mű kivétel e szabály alól, mint az Iszony, a Pacsirta vagy a Színek és évek . Ö n
állóságára vall, hogy Király István Kaffka M argit életművéről alkotott ítéletét túlsá
gosan szigorúnak vélte, s ennek 1979-ben óvatosan hangot is adott. A z efféle finom 
elhatárolódás sem volt akkoriban minden kockázattól mentes. Fülöp mindig jelezte 
ugyanakkor, ha a vizsgált életmű nem egyenletes, s jelentőségben jócskán különböző 
fejezetetekből áll.

Téveszthetetlenül egyéni szóhasználata, barokkos körülírásai megkülönböztették 
kritikáit, tanulmányait a kincstári realizmusfelfogás képviselőitől: nemcsak átfogal
mazta, de felfrissítette az alaptételeket. A mai olvasó számára aligha érzékelhető 
a korhoz kötött jelentősége annak, hogy tartalom  és forma ellentétes viszonyfogal
mai helyett irodalmi „formálásmódról" beszélt, amely „valóságszemléletet" fejez ki. 
Igyekezett saját látás- és kifejezésmódot kialakítani, de távol állt tőle a tudatos kísér
letezés, más és más feladatok újszerű megoldásainak a keresése. Igen korán, pályája 
derekán lényegében lezárta értelmezői rendszerét, s nem alakította, bővítette tovább 
szótárát. A z idők során megismert külföldi szerzők, mint Bahtyin vagy Stanzel mun
káiból is csak néhány szempontot vett figyelembe műelemzéseiben. Ezzel is magya
rázható egyéni kifejezésmódja, a régebben elsajátított alapfogalmak árnyalatainak, 
változatainak az egymást kiegészítő felsorolása. Jellem zően így határozza meg a Szí
nek és évek regénytípusát egyik „késeinek" mondható tanulmánya: „A nagyszabású 
társadalom- és korrajzfreskó, a körkép regényrétege az elemző, lélektani elvű tudat
regény, a lélektörténetet fölépítő jellemregény rendszerébe illeszkedik."

Játékos önlefokozással távolította el magától a tudományos korszerűség prog- 
ramos hajszolását, ugyanakkor figyelemmel kísérte azoknak a pályatársainak tevé
kenységét, akik rendszeresen hírt adtak a nemzetközi irodalomtudomány újabb ered
ményeiről. Világosan látta a divatkövetés és a naprakész szakmai tájékozódás igé
nye közötti alapvető különbséget. Megadó öniróniával hárította el a kihívást, s nem 
tett kísérletet arra, hogy az újabb elméleti iskolák, s az összehasonlító irodalomtu
domány elemző szem pontjait mérlegelje műértelmezéseiben. Emlékszem, amikor 
számon kérte egyik kritikusa, hogy körülírja, de nem használja a „tanú" elbeszélő 
fogalmát Közelítések Krúdyhoz című munkájában, Fülöp nem hárította el a kifogást, 
bár nem is tulajdonított neki nagy jelentőséget. Olvasóként ugyanis észlelte, leírta, 
s értelmezte a szövegben azt, amelynek a megnevezésére szolgáló poétikai kategória
-  talán úgy hitte -  semmivel sem mond többet az írásműről. K ét nemzedék, két 
kultúra, két hivatástudat találkozásának az aligha feloldható feszültségét hozza fel
színre a fenti eset.

Nemcsak Fülöp élte át, s küzdött azzal, hogy megváltozott a szakmai teljesítmény 
értékelésének a távlata. Krúdyt nyilván nem azért szereti a hivatásos olvasó, mert „ta
nú" elbeszélőt léptet fel, ugyanakkor nem teljesen alaptalan azt feltételezni, hogy 
talán könnyebben szót érthet egymással két eltérő szemléletet képviselő szakember, 
ha olyan nyelvet használ, amelyben a szakkifejezések jelentése viszonylag körülhatá
rolt. Másfelől az sem vonható kétségbe, hogy a pontos fogalomhasználat legfeljebb
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támpontot kínál, de nem biztosítja a dolog lényegi megértését. N em csak Fülöp, de 
hasonló műveltségi hátterű pályatársai sem tudták feloldani a „szigorú tudomány", 
s a „személyes indíttatás" között tételezett ellentmondást. Fülöp alighanem az eg
zaktságnál többre becsülte az irodalmi érzéket.

Figyelmes, alapos olvasó volt. Szövegek közelében érezte otthon magát. N em  te
kintette hivatásának, hogy a magyar irodalom történet korszakairól nagy ívű elgon
dolásokat alkosson. Tűnődve szemlélte az átfogó magyarázatokat, s megfontoltan 
tartózkodott hangzatos tételek megfogalm azásától. Eleslátó irodalm ár volt. Pon
tosan ismerte tehetségének a természetét. Talán nem tudta elhárítani a felkérést, 
hogy könyvet írjon Pilinszkyről, akinek a vallásos élményköréhez nem tudott olyan 
közel kerülni, mint K affka vagy Krúdy világához. Különösen fogékony volt a tragi
kus emberi helyzetek példázatos kifejezése iránt, így olvasta Kosztolányi regényét, 
a Pacsirtat.

Nem  volt pályaépítő. Ö rült mások sikereinek, de olykor talán az irónia villódzása 
is felfedezhető volt a hangjában, amikor a dicséretet egyre fokozva, s nemegyszer 
túlzásokba esve fejezte ki elismerését. Jó l tudta magáról, hogy van mire szerénynek 
lennie.

Kifogyhatatlan leleménnyel művelte önkisebbítő nyelvi játékait, de je lét sem mu
tatta, hogy bármiféle sérelmet hordozna magában. Hálás vagyok jóindulatú figyel
méért. Maga köré falakat épített, de kíváncsi volt az utána jövőkre. Most, hogy 72 éves 
korában meghalt, visszarémlik, hogyan válaszolt a szokásos „Hogy vagy?" kérdésre: 
„Múlófélben." Régóta búcsúzott az élettől. K ét évtizeddel a halála előtt irodalmár
ként befejezte működését, így állhatott elő az a ritka hatástörténeti helyzet, hogy az 
utókor még a szerző életében elvégezte, ha nem is végérvényesen, teljesítményének 
az értékelését. Legutóbb 2013  őszén, a Magyar Irodalom történeti Társaság Krúdy- 
konferenciáján tapasztalhattuk, hogy írásaira nemcsak az idősebb nemzedékhez 
tartozók hivatkoznak: a Napraforgó, a Boldogult ú r f kor óm ban, a „modernizált anek- 
dotizmus" értelmezése, úgy látszik, tovább él a mai kutatók emlékezetében.

Aki elment, a minket tartó, arra hív fel, hogy feléje forduljunk, s ne hagyjuk kiesni 
az emlékezetből.


