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„Nem tudtam egy esőt sem írni, / Nem tudtam
elűzni magányom” — írta Bóka László egyik
versében. Ő viszont a hajdani Bölcsészkar har-
madik emeleti, fényképekkel zsúfolt szobájában
otthont tudott teremteni hallgatói számára. Bár
posztumusz könyveiben, az Őszi naplóban és
verseskötetében megrázóan szólt betegségéről,
magányáról, elesettségéről — a személyes érint-
 kezésben erőt adó, bátorító személyiség volt,
nem terhelt másokat nyomorúságával.

Noha észrevettem, hogy a „cigaretta tartja uj-
jait”, mégis érdeklődése, figyelme, anekdotái,
írók és művek iránti lelkesedése, vitaszelleme el-
tüntette ezt a benyomást. Szenvedélyesen, mindig
tárgyra és sohasem személyre szólóan lehetett
vele vitatkozni. Volt néhány ilyen tanár az egye-
temen. Bóka mindig úr volt, soha nem vált címe-
inek, rangjainak rabjává. Mindig kolléga volt.
Szalay Károly, a koronatanú szerint Bóka már az
ötvenes évek elején is „sziget” volt az egyetemen.
1956 után is az volt, ha nem is egyedül.

Harmadéves koromban, 1958-ban, Sőtér Ist -
ván tanácsára kerestem fel fogadóráján. Hivata-
losan, a tanmenet szerint csak a következő évben
kerültem volna kapcsolatba vele. Micsoda bör-
tönben ültek ezek az emberek, Sőtér is, Bóka is,
még ha egyetemi katedrán adtak is elő, és tuda-
to san vagy tudattalanul arra törekedtek, hogy ta-
nítványaik minél kevésbé érezzék a korlátokat.
Amikor egyszer azt mondtam Bókának, hogy
újabb tanulmányai csaknem olvashatatlanok, így
válaszolt: „A mesterek tilalomfát jelentenek,
amelyre nem szabad menni.” Vallomás volt ez
saját ifjúságáról, de az idősebb kolléga tiszteletét
is kifejezte az őszinte szóért, nyilván védeni
akart, önmaga ellen is, nehogy kényszerű komp-
romisszumait komolyan vegyem. Bóka bevallot -
ta, hogy félt. „Már egy pofozást sem élnék túl”
— mondta az az ember, aki a háború alatt — el-
lenfelei szerint is — a bátrak bátra volt. Harminc -
hét éves korában volt az első szívinfarktusa.

Már több mint egy éve beszélgettünk és vitat-
koztunk több-kevesebb rendszerességgel, előbb
csak a fogadóóráin, majd 1959 szeptemberétől a
szemináriumán is, amikor l960 januárjában nála
kollokváltam. Presztízsvizsgának tartottam, ahogy
a Sőtérnél, Pais Dezsőnél tett vizsgákat is. Első
presztízsvizsgámra, még 1957 nyarán, nem kerül -
hetett sor, Borzsák Istvánt két nappal korábban
távolították el az egyetemről.

Bóka korholó szavakkal fogadott. „Itt az ide -
je, hogy publikálni kezdjél. Mit írsz az Irodalom -
történetnek?” — kérdezte, és felsorolta a lehető-
ségeket. Két hosszabb kritikában és egy rövid
recenzióban állapodtunk meg. Rá is, rám is jellem -
ző volt a kínálat és a választás: Komlós Aladár,
Tőkei Ferenc tanulmánykötetei, és egy akkoriban
induló fiatal költő, Demény Ottó versei — le he-
tőleg minél szélesebb körű kötetlen tájékozódás,
egy ifjú bölcsészt nem lehet eléggé megterhelni.
(A Petőfitől Adyig köteten hónapokon keresztül
dolgoztam, végigolvastam mindazokat a költő-
ket, akikről Komlós írt e könyvében. A másik ket-
 tőt már csak lapozgathattam, időközben ugyan -
is felső hatalmak elvették Bókától a folyóiratot,
és az Irodalomtörténetet évekre megszüntették.)

Amíg a témákat ráérősen, erről is, arról is cse-
vegve kiválasztottuk, és eltettem a recenziós pél-
dányokat, békésen cigarettáztunk. Es ekkor ért
a fejbekólintó meglepetés. „Most kezdődik a
vizsga” — szólt Bóka — „húzzál tételt”. Nem ér-
tettem a sorrendet. Ha előbb vizsgáztat, és utána
nyitja meg előttem folyóiratát, az logikusnak
tűnt volna. De így? Megsértődtem. „A profesz-
szor úr erről itt és itt írt. Alapvetően nem értek
vele egyet, ezt szeretném elmondani.” Amikor
ezt kimondtam, még nem tudtam, hogy mivel
nem értek egyet, de bíztam improvizációs ké-
pességemben és memóriámban (ma már egyik-
ben sem bíznék).

„Ez érdekel” — válaszolta Bóka. Ma már azt
hiszem, nem is várt mást tőlem. Kíváncsi lehe-
tett, hogy szabályos vizsgán is merek-e vele vi-
tatkozni, vagy csak kötetlen beszélgetésekben.

„Ráérsz még?” — szakított félbe néhány perc
múlva. „Igen” — válaszoltam. „Várj meg, még
van két vizsgázóm, aztán elmegyünk kocsmázni.”

Másfél évtizedbe is beletelt, amíg megértet-
tem, Bókának volt igaza. Kitűnő pedagógiai
fogás volt. És bizalma kifejezése. A munkatársi
kapcsolat felajánlása és egy vizsga esetlegessége
között nincs összefüggés.

A kocsma az elegáns Százéves vendéglő volt
az egyetemmel szemben, korábban csak kívül-
ről láthattam. Először vacsoráztunk együtt. Ke-
zembe nyomta az étlapot. „Nekem mindegy”
— válaszoltam.

Csaknem üvöltött: „Te marha, azt hiszed, jobb
költő leszel, ha nem tanulsz meg falni?!” Aztán
oktatóan hozzátette: „Az étlap a legszebb költe-
mény, amit elejétől végéig el kell olvasni.” Ugra -
tott is, komolyan is gondolta, a beteg ember nosz-
talgiája is volt. Mióta orvosaim negyedszázada
fokozatosan tiltanak el egyes ételekről, egyre több-
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 ször gondolok Bóka szavaira. A gasztronómia
titkaiba ő vezetett be.

Vacsora végén megsejthette, hogy fizetni sze-
retném a részemet. (Noha az étterem drága volt,
nem voltam zavarban, mert aznap kaptam ösz-
töndíjat.) „A vendégem vagy” — mondta. „Te
akkor fizethetsz nekem is, ha nagykorú leszel.” —
„Mikor leszek nagykorú?” — kérdeztem. „Ami -
kor megjelenik első tanulmányod.” Másfél évvel
később mondhatta: „Most te fizetsz.” A nagyko-
rúvá válás ünnepe után a hétköznapok következ-
tek, változatlanul a vendége voltam. Tudomásom
szerint több tanítványát is elvitte ebédelni vagy
vacsorázni. Ezek voltak az ő peripatikus sétái. Es
így védekezett magánya ellen.

Bóka varázslatos elbeszélő volt. Személyes
kapcsolatot tudott teremteni azok között, akik
már nem találkozhattak egymással. Már az első
alkalommal is az asztalunknál ült Gombocz
tanár úr, a nyelvész, aki születésem előtt halt
meg, és aki számos írónak és történésznek fel-
szabadító mestere volt.

Bóka a személyes kapcsolatot írásaiban is
meg teremtette. Az Arcképvázlatok legtöbb alak-
ját mintha kávéházban hallanám, vagy az utcán
látnám. Az Arcképvázlatok a két háború közötti
magyar szellemi élet számos képviselőjének egy
vagy több jellegzetes vonását villantja fel. Néha
csak egy-egy anekdotát mond el, néha egy-egy
életpálya fontosabb eseményét is ismerteti. Jó
bevezető a korba, amelyről szól, de elhallgatásai
miatt jellemzi azt a kort is, amelyben íródott.

Bóka László 1910-ben született, és 1964-ben halt
meg. Csaknem minden regényében van egy ha-

lott, aki minden élőnél elevenebb. A Nanduban
a hercegnő, a Karfiol Tamásban Viola, a festő, a
Karoling trónban a Harmadik Apa.

Bóka László negyvenhat éve halott. És jelen-
levő. Gyakran ma is mesélek neki, hajdani be-
szélgetéseink folytatásaként. Elmondtam neki,
hogy a brüsszeli St. Gudule templomban az
egyik angyal, ha jobbról nézem férfi, ha balról
nő. És azt is, hogy a templomtól nem messze fel-
állították Bartók szobrát. Beszámoltam neki,
hogy a repülőtérről Jerevánba vezető úton lát-
tam, amint a lenyugvó nap az Ararát csúcsára
ült, és sugaraival a hegyet a tóhoz kötötte. És
vizsgáztam is nála. Közöltem, megértettem, hogy
az Arcképvázlatokban figyelmet felcsigázó ironi-
kus szeretettel megrajzolt Joó Tibor portréja a
múlt részleges eltüntetésének kísérlete volt. Ma
már nem kellene elhallgatnia, hogy Joó Tibor Te-
leki Pál köréhez tartozott, hogy a Nyugatba nek-
rológot írt a miniszterelnökről, és hogy ő maga,
Bóka László, a nekrológ folytatásaként versben
siratta el a Teleki Pált. És azt sem, hogy Joó Tibor
1945 után felejtésre ítélt könyveiről az Arckép-
vázlatok leendő szerzője az úgyszintén felejtésre
kárhoztatott Ország Útjába és a Protestáns Szem-
 lébe az azonosulás lelkesedésével írt.

Középiskolás koromban, 1953-ban vagy 1954-
ben Bóka László és Joó Tibor nevét egyidejűleg
ismertem meg, amikor elolvastam az Illyés Gyu -
la szerkesztette fél-indexre tett Babits Emlékköny-
vet. Akkoriban, és még sokáig, Babits is a nem
kívánatos írók közé tartozott.
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