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KINCSÁSÁS
Éppenséggel azt a címet is választhattam volna,
amely Csűrös Miklós új kötetének élén olvasható:
Félmúlt és jelen. Tanulmányai azt sugallják, hogy a
félmúlt és a jelen irodalmában tallózva igazi kin-
csekre találhatunk, bár ezek átfogó megismeré-
sére a mai sanyarú helyzetben nem adatik lehe-
tőségünk. Csűrös egyik legkedvesebb írójáról,
Kodolányi Jánosról e könyvében is több részlet
olvasható, s tudnivaló, ő volt a Szent István Tár-
sulat Kodolányi-sorozatának gondozója. Aztán a
sorozat támogatás híján félbe maradt, a Magyar
Könyv Alapítvány akkori döntnökei nem érde-
mesítették segítségükre. És bőven lehetne sorolni,
hány rejtett vagy a politika döntései nyomán el-
temetett érték jutott hasonló sorsra. Ebben a hely-
zetben küldetésük van azoknak a többnyire vi-
déki városokban működő könyvműhelyeknek és
hozzáértő irányítóiknak, munkatársaiknak, ame-
lyek és akik áldozatos tevékenységük révén ássák
elő, jelentetik meg az adott tájegység felfedezésre
és megőrzésre érdemes értékeit. Az egyik ilyen
műről, Szirtes Gábor Két szólamban című, Lovász
Pálról készített monográfiájáról Csűrös Miklós el-
ismerő méltatást írt. Hasonló elismerést, mélta-
tást érdemel a monográfia szerzője által vezérelt
pécsi Pannónia Könyvek sorozat, amelyben ki-
tűnő könyvek sora látott (reméljük: lát) napvilá-
got. Különös örömmel nyugtázhatjuk, a kitűnő
költő, Csorba Győző emlékezetét őrző, életművét
kiegészítő könyveket. Ám akadnak igazi megle-
petések is, például az Óbecséről Pécsre elszárma-
zott Lovász Pál Bálványdöntő című verseskötete,
amely a kiváló irodalmár és irodalomszervező
„fordulat éve” után írt s hagyatékából napjaink-
ban előkerült költeményeit tartalmazza.

Lovász Pál nevét elsősorban nem költőként,
hanem irodalomszervezőként tartjuk számon.
Már Óbecsén megszilárdult az a meggyőződése,
hogy színvonalas irodalom csak megfelelő intéz-
ményes keretek között alakulhat ki. Pécsre ke-
rülve szívósan munkálkodott egy irodalmi társa-
ság megteremtésén, a kiváló kultúrtörténésszel,
Várkonyi Nándorral összefogva. Tevékenységük
eredményeként, Pécs alispánja támogatásával
szü letett a Janus Pannonius Társaság, amelynek
Fischer Béla, az irodalom iránt elkötelezett, ezért
minden anyagi áldozatra kész alpolgármester jó-
voltából nyomdája is lett, így könyvek kiadására
is lehetősége nyílt. Itt jelent meg a félelmes tehet-
ségű, Csöngén élő fiatalember, Weöres Sándor
első kötete is Hideg van címmel 1934-ben. Lovász

Pál is, Várkonyi Nándor is fölismerte a kivételes
talentumot, segítették, támogatták, alkalmat te-
remtettek kibontakozásához. Lovász Pál még
pécsi köteteinek terjesztésében is közreműkö-
dött, s része volt abban is, hogy Babits Mihály
ugyancsak felfigyelt a fiatal lírikusra, s amikor
Halász Gábor lesújtó tanulmányában meglehe-
tősen torz képét rajzolta meg a harmadik nem-
zedék költőinek, lábjegyzetet fűzött az íráshoz
és méltányló szavakat írt Weöresről és Jékely
Zoltán ról. (Lovász és Várkonyi másik támoga-
tottja az ifjú Csorba Győző volt, aki sokszorosan
igazolta felfedezői jóslatait.)

Szirtes Gábor érdeme és jelentősége szerint
méltatta a Janus Pannonius Társaság jelentősé-
gét. Kitért arra is, hogy a kezdeti idegenkedés
után a pécsi egyetem jeles professzorai (például
Thienemann Tivadar, Tolnay Vilmos, Birkás Gé -
za és mások) szintén rokonszenveztek a Társa-
ság célkitűzéseivel, s könyveiket is megjelentet-
ték kiadásában. A Lovász Pálék által életre hívott
és működtetett Janus Pannonius Társaság fel-
pezsdítette Pécs kulturális életét, amelynek kie-
melkedő eseménye volt a Sorsunk című folyóirat
megjelenése. Benne az akkori irodalom jó né-
hány kiemelkedő alkotója megszólalhatott, s
nem elhanyagolható hagyományteremtő sze-
repe sem, hiszen hasonló célzattal működött a
háború utáni Dunántúl (majd a Jelenkor) is.

Lovász Pál irodalomszervezői tevékenysége
mellett kevesebb szó esett költészetéről. Ennek ér-
tékeit részletesen és meggyőzően elemezte Szirtes
Gábor, s pozitív meglátásainak igazolása a Bál-
ványdöntő versvilága is. Az 1948-at követő évek-
ben nem volt ritkaság, hogy az írók — akiknek
értékesebbjeit kiiktatták az irodalomból — dol-
goztak, de műveiket íróasztaluk fiókjai rejtették,
akkor és ott a megjelenés esélye nélkül. Az pedig
egyáltalán nem csoda, hogy Lovász Pál a szó szo-
ros értelmében rejtegette ezeket a verseit, hiszen
ha rájuk találtak volna, semmiképp sem kerül-
hette volna el a súlyos büntetést.

A verseket sajtó alá rendező Szirtes Gábor három
ciklusra osztotta az előkerült műveket. A Bál vány-
döntő valóban találó cím, teljes értékű kifejezése Lo-
vász Pál lelkiállapotának (és nemcsak az övének,
hanem minden józan gondolkodású, szabadság-
szerető emberé). Joggal érezhette magát ő is — egyik
verse címét kölcsönözve — Rács mögött: „Az élet visz-
szájára fordul itten, / éj-színűek a dermedt nappalok, /
árnyék sűrű iszapja kavarog, / s az ég arcából rajtam sem-
mi sincsen. // Kint zeng a város, váltó évszakok / virá-
got, asszonyt bimbóznak szelíden; / szép ifjúságom, szí-
nes testi kincsem / belülről égő máglyája vagyok. // De
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sorsom végén sejlő messziben / sziklára hullott magként
él hitem / kínok között mélységbe tört gyökér // a törzs-
nek, lombnak győzelméhez ér. / S majd látva-látom egyik
éjszakán: / dicső jel gyúl tárt börtön falán.”

Aztán kihunytak a fények, elmúlt a reménység,
s a költő joggal érezhette „kínokkal betakart nak” ma-
gát. Reménytelenül jegyezte föl a következő sorokat:
„Mint annak, ki vak éjben / utat keresett, / és összetört
tagokkal / mélységbe esett: / úgy sötétlik köröttem, / oly
reménytelen / az Új Urak kezétől / bezárt életem.”

1949-ben íródott e vers. Ha nemcsak e néhány
terrorral és megfélemlítéssel átszőtt esztendők
eseménytörténetét, hanem mentalitástörténetét
is megírják egyszer, Lovász Pál ekkoriban írt ver-
sei hiteles kalauznak bizonyulnak. Valóban csak
a könyörgés szavai adhattak a meggyötört lélek
számára némi távlatot: „Adj, / korsómba tiszta, hűs
vizet, / tisztes munkában örömet, / minden áldott nap
kenyeret; / ünnepre napfényt, sugarat, / álmot virágos
fa alatt, / hű asszonyszót, gyermekkacajt! / S add, mint
tündöklő koronát, / hogy a Föld sötét homlokát / bé-
kes ség fénye lengje át” (Hiszékeny kívánság).

Talán e néhány kiragadott idézet is elegendő
annak bizonyítására, hogy Lovász Pál csendes,
befelé forduló líráját áttüzesítették a korszak em-
bertelenségei, s új hanggal bővítették keserű ta-
pasztalatai, amelyek felháborították s a dikta-
túra ellen fordították. Nem magaslati tájra vezet,
inkább a lélek rejtett érzéseit fogalmazta meg, s
épp ezzel lehetett hűséges, hiteles krónikás, aki-
nek szavait érdemes megőrizni és megbecsülni.

Csűrös Miklósról már többször leírtam, hogy ki-
váló felkészültségű és érzékű esszéíró, aki egyfor-
ma biztonsággal emeli ki a félmúlt és a jelen érté-
keit. Új kötetének egyik érdekessége — újdonsága?
—, hogy párhuzamos elemzések segítségével kö-
zelít írókhoz és jelenségekhez, ezáltal távlatosab-
bá válnak portréi, hiszen látszólag egymástól távol
eső jelenségeket párhuzamba állítva sajátos fény-
törésben fogalmazhatja meg értékítéleteit, ame-
lyekkel általában teljes mértékben azonosulunk.

Hadd szóljak először mégis — szomorú idő-
szerűsége miatt is — Rába Györgyöt idéző port-
réjáról. Már csak azért is, mert a portré festője és
modellje között érezhető a rokonság. Rába nem-
zedékének nemcsak kiváló költője, hanem talán
legkritikusabb tagja is volt. Érthető, hogy elődei
közül éppen Babits Mihályhoz vonzódott legin-
kább, róla írta máig érvényes könyveit, tanulmá-
nyait. Babits után járt ő is, ahogy az Újhold című
nemzedéki folyóiratuk programadó tanulmá-
nyában Lengyel Balázs vallotta, hatalmas haragra
gerjesztve Lukács Györgyöt. Hasonló erkölcsi kö-
vetkezetesség és szigorú minőségérzék jellemzi
Csűrös Miklóst is. Ha csak Kálnoky Lászlóról írt
könyvére és tanulmányaira emlékeztetünk, máris
nyilvánvaló, hogy rokonlelkeit keresi, akik —

Kálnoky kitűnő példa erre — nem hódolnak a pil-
lanatnyi ízlésváltozásoknak, ha nem következete-
sen járják útjukat, s ironikusan szemlélik a széljá-
ráshoz igazodókat. Fülep Lajos, Kálnoky László,
Rába György, Fodor And rás, Nagy László — íme,
egy ízlésforma önarcképe. S feltétlenül ebbe a vo-
nulatba tartozik Tüskés Tibor is, aki alaposságá-
val, sokoldalúságával is vonzó példa. Azért is
említem külön Tüskést, mert Csűrös Miklóshoz
hasonlóan ő sem bővelkedett díjakban, látványos
elismerésekben. Szívósan dolgozott egy nemes,
tiszta hagyomány újraélesztésén, megőrzésén —
ebben is egymás rokonai. S abban is, hogy a pél-
daértékű műveket nemcsak a félmúlt, hanem a
jelen irodalmában is megtalálták, s rájuk irányí-
tották az olvas ni vágyók figyelmét.

Csűrös Miklós nem bűvészmutatványokat vé -
gez, nem elméletek buzgó követője, hanem a
mű vekre irányítja figyelmünket. Irodalomértésre
és irodalomszeretetre tanít, ami manapság elég
ritka jelenség, hiszen hovatovább az irodalom
matematikai feladvány, miközben a műalkotások
szépségére és erkölcsi mondandójára kevesebb a
figyelem. Ez a megközelítés azzal jár, hogy az
irodalmat nem folyamatnak, hanem egymástól
elszigetelt művek sorának érzékeljük. Csűrös
Miklós szembemegy ezzel a divattal, ami abban
a már említett módszerében is megmutatkozik,
hogy párhuzamos elemzésekre vállalkozva a
művek mélyrétegeit, a jelenségek párbeszédét is
feltárja. Remek megvalósulása e törekvésének a
Kál noky László és Tandori Dezső párhuzamos-
ságát megvilágító Szanatóriumi elégia. (Ezt a Kál -
noky-verset annak idején a költő egyetlen re-
meklésének gondolták jelentős versértők is.)

A félmúltban és jelenben, öregek és fiatalok
között tájékozódva és tájékoztatva módszerének
lényegét ekképpen foglalja össze a tanulmányok,
esszék és bírálatok írója: „Egy irodalomtörténeti
korszak és egy tájegység szellemi életét is bele
akartam sűríteni az itt szereplő tanulmányokba.
Távolról sem a teljesség igényével. Fülep Lajostól
tanultuk, hogy a kor és a táj fogalma nagyobb időt
és teret jelöl, mint egy-két évtized vagy néhány
megye… A Dunántúl térben és időben a magyar
mediterráneum valósága és szimbóluma.” Ebben
a térben élt és működött, él és tevékenykedik
Csűrös Miklós legtöbb kedves írója, itt szívták
magukba azt a szellemiséget és kultúrát, amelyet
a rómaiak alapoztak meg, s amely humanista el-
kötelezettsége jóvoltából túlélte a barbár vesze-
delmet, s ma is arra tanít, szép dolog embernek
lenni, ha tényleg azok vagyunk. Erre tanítanak
Csűrös Miklós tanulmányai és esszéi, amelyek
egy másféle barbár rohammal szemben is vé-
dettséget adhatnak, ha nyitott szívvel és lélek-
kel olvassuk őket.
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Csendesen, szerényen írja értékes tanulmá-
nyait a Kecskeméten élő Szekér Endre, aki Márai
Sándor és világa címmel gyűjtötte egybe az íróval,
műveivel foglalkozó elemzéseit, amelyekből egy
jól megalapozott, teljességre törekvő pályakép
bontakozik ki. A cikluscímek sokat elárulnak arról
a módról, ahogy Szekér Endre közelít hőséhez:
A kívülálló polgár; „Ellenállni, de nem haragudni”;
„Életre-halálra olvasni”; „Író szeretnék lenni és szaba-
don írni”; „Ég és föld között” —„Milyen is a világ!”;
„Hazátlan lelkemről”; Halotti beszéd. Ezek a többsé-
gükben Máraitól választott idézetek egyben tájé-
koztatóink is művekről és Márai legfontosabb esz-
méiről, törekvéseiről, amelyeket Szekér Endre
kiváló érzékkel gyűjtött csokorba.

Az első cím alá sorolt tanulmányok Márai
életszemléletét, a világról kialakított véleményét
elem zik nagyjából önvallomásai és naplói nyo-
mán. Mintha perlekedne Szekér Endre azzal a sok
változatban megfogalmazott vélekedéssel, amely
szerint az író finnyásan távol tartotta magát és
ide genkedett a tömegektől. A tömegmentalitás-
tól, a gondolkodás nélkül való behódolástól igen.
De az embertől, a személyiségtől sohasem!

Az évek során, Márai hagyatékának hazakerü-
lésével rádöbbenhettünk arra, hogy az Occi den tal
Press és a Griff kiadásában napvilágot látott rövi-
dített változatok kemény problémákkal szembesítik
a kutatókat. A teljesebb változatokból ugyanis
olykor kimaradtak olyan részek, amelyek a rövi-
debben olvashatók. A két változat összehasonlítá-
sa után eltűnődhetünk, vajon néha-néha nem „re-
gényesítette-e” az eseményeket. Egyetlen példát
idéznék: 1956 októberében a Szabad Európa rádió,
amelyben rendszeresen olvasta föl jegyzeteit, Eu -
rópába küldte, hogy közelről és hitelesen tudósít-
son az eseményekről. Mire körülszemlélődött, a for-
radalmat eltaposták. A napló rövidebb változatában
beszámolt a pá pánál tett látogatásáról, a kihallga-
tásról és a magyar írók szorongattatásairól mondott
szavairól. A teljes naplóból ez hiányzik, ráadásul
a két változatban a dátumok és az események idő-
rendje is különbözik. Megvallom, ezekkel az elté-
résekkel nem tudok mit kezdeni, csak arra gon-
dolhatok, hogy Márai a szükséges rövidítések
közben retusálta az eseményeket. Ezzel csak azt je-
lezném, mennyire nehéz feladatot jelent a kutató
számára a naplók értékelése s az író életébe illesz-
tése. Szekér Endre a legszerencsésebb mó don kö-
zelített a naplókhoz, amikor feltárta az események
mögöttes tartalmait, azaz úgy olvasta őket, mint tör-
ténelmi és lélektani regények ötvözetét. Ez a jel-
legzetessége például a Föld, föld!-nek is, amely az
író életművének egyik remeke.

Nem mindegyik műve az. De az esszék és
kritikák egymásutánjaiból ez is kiderül. Aligha
véletlenül olvashatunk meggyőző, beható elem-

zést a Szindbád hazamegyről, amely stílusután-
zatként is páratlan, nem szólva a regényen vé-
gighúzódó nosztalgikus alaphangulatról, amely
mintha előlegezte volna Márai későbbi végleges
búcsúját. „Az öreg hajós” az élettől búcsúzott, s
egy korszaktól is, amely a magyar irodalom egyik
fénykora volt, nagy írók sorával, akiket lassan-
lassan kezdtek elfelejteni, s ha hét évtizeddel a
regény keletkezése után széttekintünk a 20. szá-
zad magyar irodalmában, szomorúan mondhat-
juk el, hogy a folyamat tovább tart.

Alapos és meggyőző méltatását olvassuk a San
Gennaro vérének, amelyet emlékezetem szerint
Kulcsár Szabó Ernő nevezett az európai nagyregény
utóvédjének. A regényekről szóló elemzések nyo-
mán elmondható: Szekér Endre értő, kitűnően tá-
jékozódó olvasó, s meggyőzőek olvasás közben tá-
madt gondolatai. Figyelmes tekintettel olvasta
végig az Ihlet és nemzedék esszéit, amelyekben Má -
rai hitet tett a „ködlovagok” mellett (is). „Nyug talan,
menekülő, lázadó, meghasonlott ember, aki min-
dig vall és vallat, a lélek rejtettebb rétegei érdeklik.
Ő is, mint Halász Gábor, az ’értelem keresésére’ in-
dul, mint Kosztolányi: ’nyelv és lélek’ kapcsolatát
figyeli, mint Illés Endre: a pillanat villámfényében
készít ’krétarajzot’.” Ezt a találó, szellemes párhu-
zamot talán abban módosítanám, hogy a látszólag
tartózkodó Márai szenvedélyes elkötelezettséggel
volt író, az íróságot már-már papi hivatásként mű-
velte, s küldetése tudatában fogalmazta meg a
„magatartás” jelentőségét: nem vegyülni, nem
azonosulni az átlaggal, mindig tökéletesebbé
vál ni a magány burkában. Ezt a korántsem egy-
szerű élet- és írói programot Szekér Endre szin-
te mindegyik írásában beleérző rezonanciával tár-
ta föl és méltatta. Márai egyébként azokra az
írókra és művekre rezonált leginkább, akikben és
amelyekben ezt az emelkedett kívülállást érzé-
kelte. Ám ezt kritikusan tette. Stílusát idegenben
is Arany Jánoson edzette és csiszolta, de a Toldi
szerelme némelyik leírását „mucsainak” nevezte.
Joggal írja Szekér Endre, hogy Márainak élete vé-
géig hű kísérője volt a magyar irodalom java, el-
sősorban Arany, Krúdy és Kosztolányi, ugyan-
akkor érezni benne komoly tartózkodást, amely
azoktól a művektől idegenítette el, melyekben írói
alkotásaiknak irodalmon kívüli — főként társa-
dalmi — funkciót tulajdonítottak. Ezt az állás-
pontját élete végéig következetesen képviselte, ez
persze nem befolyásolta művei színvonalát.

Általában fontos, hogyan szembesülünk írók-
kal, művekkel, személyes átéléssel, rokonszenv-
vel, vagy hűvös távolságtartással. Szekér Endré -
nek ügye az irodalom, egy-egy vallomásából érezni,
mennyire közel áll hozzá némelyik Márai-mű. Ezek-
ről úgy ír, mint az igazán jó esszéista. Érdemének
érzem azt is — sőt, egyik legnagyobb érdeme —,
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hogy az igazi értékekről szól igazi lelkesedéssel.
Amikor azt írja, kedvence a Szindbád hazamegy, meg-
dobbant a szívem. Az enyém is.

Hosszan méltathatnám még Szekér Endre
könyvének finom meglátásait, elegáns, olykor az
egész életműből szerzett tapasztalatait mozgósító
analíziseit, hadd utaljak azonban csak arra a feje-
zetre, amely Márairól, a költőről szól. A Halotti Be-
széd és egy-két további költemény kivételével
ezekről kevesebb szó esik, holott háborús ciklusa
igazán figyelemre méltó. Nem egész biztos, hogy
a versek többsége az ostromlott fővárosban író-
dott, de az nem kétséges, hogy az ember fenye-
getettségét, kiszolgáltatottságát némelyik mű
megdöbbentő erővel fejezi ki, és épp ezek — saj-
nos — mit sem veszítettek időszerűségükből.

Élvezetes, tanulságos, gazdag ismereteket kí-
náló könyv Szekér Endréé. Jóleső érzés olvasni,
sorain átizzik a szerzőnek az irodalom iránt ér-
zett szeretete és Márai Sándor iránt táplált meg-
becsülése. (Argumentum, Budapest, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ

BARTIS ATTILA – KEMÉNY
ISTVÁN: AMIRŐL LEHET

Bármennyire is meglepő, nem tehetek róla, nap-
jaink két eminens írójának beszélgetőkönyvét ol-
vasva a Godot-ra várva jutott eszembe. Egyfelől,
mert a kötet első és második fejezete nagyon ha-
sonlóan végződik, mint a Beckett-mű mindkét fel-
vonása. „Menjünk?” — kérdezi előbb Estragon,
majd Vladimir, a válasz mind a két esetben ugyan-
az: „Menjünk.” „Pihenjünk” — mondja az első fe-
jezet végén Bartis, amit a második rész végén Ke-
mény megismétel, de ahogy Beckettnél Didi és
Gogo „Nem mozdulnak”, úgy a két író sem pihen
— bár előbb Kemény mondja, hogy „Jó”, majd Bar -
tis, hogy „Igen” —, hanem folytatja a beszélgetést.
Igaz, egy év múlva, de ezt a kötet olvasója nem ér-
zékeli. Másfelől, s ez a formai hasonlóságnál sok-
kal fontosabb, mert a két beszélgetőtárs éppen
olyan megértő szeretettel viszonyul egymáshoz,
mint a színmű két szereplője, ami viszont érződik.
S ebből az egymásra történő nagy figyelésből kö-
vetkeznek a beszélgetőkönyv erényei és hibái is.
Nevezetesen, hogy a valóban írigylésre méltó ba-
ráti kapcsolat, ami íróéknál manapság igencsak rit-
ka, a legszemélyes közvetlenséget teszi lehetővé,
ugyanakkor viszont olyasmit is szóba hoznak, ami
inkább privátjellegű, mint olvasói érdeklődésre szá-
mot tartó. Számomra legalábbis. S ezért ebben a
kurta ismertetőben sem a tisztán magánjellegű kér-
désekre és válaszokra hívnám fel a figyelmet, me-
lyek „kicsit bennsőségesebbre sikeredtek”, hanem

az általánosabbakra, ezek közül is — ha már írók
beszélgetnek — az irodalomra, a szakmára vonat -
kozóakra. Hogy mennyit ér szerintük az irodalom,
milyen az író és az irodalom helyzete, hol az író
helye, hogy látják az irodalom helyét az oktatás-
ban, mi a véleményük a kritikáról, milyen a ma-
gyar olvasói kultúra stb.

Kiindulópontul válasszuk talán azt a magyar
viszonyokra és közállapotra éppen úgy, mint az
irodalomra érvényes megjegyzést, miszerint a
szavak — a mindennapi és az irodalmi kommu-
nikáció eszközei — elvesztették jelentésüket,
amint ezt a kommunistázás és a fasisztázás hasz-
nálata tanúsíthatja. Ezt Bartis nagyon veszélyes-
nek tartja, mert „ezeknek a szavaknak nem is
olyan rég még elég pontos, mondhatnánk: véres
jelentésük volt”, ami — mint sok más szóé — a
meggondolatlan használat során mára annyira
megkopott, elértéktelenedett, hogy kommuniká-
lás helyett acsarkodásra használják őket.

Ha a szavak devalválódása általános jelenség,
akkor ennek óhatatlanul az irodalomban is kö-
vetkezményei vannak. Az irodalom, mondja egyi-
kük, „a társadalom számára nem jelent ma annyit,
mint negyven vagy hatvan éve” jelentett. „A költő
az valaki volt. Még kispolgári értelemben is. Le-
hetett utálni, lenézni, de volt. Létezett. Tényező
volt.” S a mai viszonyokat csak tetézi, hogy az
oktatásban, annak ellenére, hogy „a háború utáni
ma gyar irodalom nagyon nagy dolgokat hozott”
és hoz létre, ez nem kap kellő súlyt és helyet, az
„1944 utáni magyar irodalom úgy ahogy van nem
tartozik az általános műveltséghez”. Mintha erre
rímelne az a Tandoritól vett írói (ön)jellemzés, mi-
szerint az író „nagyon jól áll a magyar irodalom-
ban — egyedül”. S hogy ezt „nem kritikus,
hanem egy író, egy olyan író — mondja —, aki
nagyon pontosan tudja, mit jelent az irodalom-
ban egyedül állni”, az csak nyomatékosítja az író
megtapasztalta cseppet sem megnyugtató alap-
helyzetet. Az írói egyedüllét fájdalmas helyze-
tén, sajnos, sem az olvasók, sem a kritikusok nem
könnyítenek. A kritika, legyen az „jóindulatúan
semleges, vagy kimondottan szeretetteli”, miköz-
ben „irodalomelméleti iskolák frazeológiájába pó-
lyálja”, talán azzal, hogy védelemből „gondosan
el csomagolja” a műveket, az olvasóktól is távol
tartja ezeket. Ami azért is hiba, mert a huszadik
szá zad végére a könyv tisztelete nem a régi. Leg-
alábbis ami a magyar viszonyokat illeti. Mert, em-
lítődik a lipcsei könyvvásáron tapasztalt ellen-
példa, miszerint német földön más a helyzet: „Ha
nem is mindenki irodalomrajongó azok közül,
akik oda elmennek, de hogy elmennek, az biztos.
Odaözönlenek. Odazarándokolnak. Nyüzsögni.
Tízezrével nyüzsögtek ott az emberek. Bőrkabá-
tos gimnazisták a sörükkel ott ücsörögnek a
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