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A MEGINGATHATATLAN
Némi csodálkozással olvastam a tiszteletére — saj-
nos: emlékére, hiszen még köztünk lehetne — ki-
adott Emlékkönyv címét: Dr. Kiss Ferenc irodalom-
történész, író, kritikus, tanár 85. születésnapja
alkalmából. Ha valaki, hát ő nem volt doktor Kiss
Ferenc! Feri, vagy Kiss Feri igen. De ez a doktor
valahogy elidegenít. Nem érzékelteti, hogy Kosz-
tolányi legkiválóbb monográfusa (Az érett Kosz-
tolányi) kora szellemi ellenállásának vezéralakja
volt. Elképesz tően bátor volt, emellett bölcsen po-
litizált, pedig nagyon nagy nyomás nehezedett rá.
Kiszorították, megbélyegezték, de megtörni nem
tudták. Az egyenlőtlen harcban felőrlődött, utol-
só éveiben nem tudott beszélni, csak messziről fi-
gyelhette, hogy barátainak — közvetetten neki is
— része volt a rendszerváltásban, némelyikük ko-
moly tisztségeket kapott, mások sértetten félre-
álltak, pedig megtanulhatták volna tőle, hogy nem
kivonul ni, hanem eszméikért küzdeniük kell.

Előkelő helyet foglalhat el abban a sorban, aki-
ket megfigyeltek, akiről jelentéseket írtak. Az Em-
lékkönyvben érdekes tanulmányt írt erről Petrik
Béla, aki a Kiss Ferenc 1972-ben elmondott deb-
receni beszéde után kitört hatalmas botrányt és
a körülötte született titkosszolgálati jelentéseket
foglalta össze. Nem csoda, hogy olyan sokan
„csügg tek ajkán szótlanul”, majdnem annyian
eredtek nyomába, mint Ilia Mihálynak. Lelki-
erejére jellemző, hogy töretlen kitartással dolgo-
zott: kritikákat, tanulmányokat, könyveket írt, mé-
lyen átlátta Nagy László és Csoóri Sándor
munkásságát, emellett maradandó hatást tett a kö-
vet kező nemzedék legtehetségesebbjeire (pél-
dául Gö römbei Andrásra). Emellett folyvást írta
a fennálló és erőszakkal fenntartott irodalmi vi-
szonyok ellen protestáló cikkeit (ezek nagy része
természe tesen nem jelenhetett meg, de ha bár-
melyik még is, tüstént botrányt keltett; ezt azon-
ban jobban viselte, mint a sorok közé bújtatott al-
jas célzásokat és az árulásokat. Nem sorolnám fel
a hitehagyók és behódolók névsorát, akit érdekel,
olvassa el Kiss Ferenc itt közölt naplójegyzeteit).

1974-ben kerültem az Irodalomtörténeti (ma
Irodalomtudományi) Intézetbe, s rögtön áldatlan
fel adattal bízott meg Bodnár György: Béládi Mik-
 lós irányításával kellett rendbe szednem az 1945 utá-
ni irodalomtörténet meglévő és készülő kézirata-
it. Beleláthattam abba az ádáz harcba, amely Kiss
Ferencnek az 1945 utáni kritikaírásról készí tett ta-
nulmánya körül robbant ki. Furfangos táma dási fe-
lületet adott az Intézet ellen: a vérig sértett kriti-

kusok — pártmegbízottak — a kultúrpolitika irá-
nyítójáig rohantak, jelezve, hogy Ferenc alkalmat-
lan a feladat megoldására: elfogult, és a kritikaírás
szabadsága nevében támadja a sajtóviszonyokat és
a párthoz hű kritikusokat, szerkesztőket (E. Fehér
Pál, Nemes György, Pándi Pál stb.), és ismeretes volt
az Élet és Irodalom vezető publicistájával szemben
táplált ellenszenve (kölcsönös érzület volt). Az In-
tézet vezetői között is akadt, aki hasonlóképp gon-
 dolkodott, ő egyenesen a főigazgató eltávolításán
munkálkodott, de látva, hogy e vonatkozásban te-
hetetlen, beállt a támadók közé, újra meg újra azt
hangoztatva: ha a kézikönyv nem készül el időben,
az Intézet egésze megsínyli. Jól tudta ő is, hogy ek-
kora terjedelemben és mélységben az adott témá-
ról nem lehet máról-holnapra új fejezetet írni. Pe-
dig nem volt más lehetőség, Kiss Ferenc nem
engedett. Ez volt az oka, hogy legelsőnek a külföldi
magyar irodalommal foglalkozó kötet került nyom-
dába, bár ez is bőséges buktatókat tartalmazott: a
romániai magyar irodalomról írtak miatt távolí-
tották el az Intézetből Czine Mihályt, akit Király Ist-
ván mentett meg, vett tanszékére, de azon ő sem
változtathatott, hogy a kényszerű elhallgattatás bu-
rája alatt Czine az addigiaknál sokkal kevesebbet
írt. Veszélyes terepnek bizonyult a nyugati és ten-
gerentúli magyar irodalmakkal foglalkozó rész
megírása is: olyan jelentős írókról hangfogóval le-
hetett szólni, mint Márai Sándor, Cs. Szabó Lász-
ló, és fokozta a nehézségeket, hogy a dilettánsok-
nak szerepe volt a nyelvi öntudat megőrzésében,
tehát róluk is óvatos körmondatokat lehetett csak
megfogalmazni. Végül a kritika történetét kaláká-
ban kellett elkészítenünk, viharos gyorsasággal, s
messze nem olyan alaposan, mint Kiss Feri tette.
Talán ez a gyűjtemény alkalmat adott volna arra is,
hogy az ő eredeti szövege megjelenjen. Már csak
azért is, mert megcáfolta volna azt a véleményt,
amelyet ellenfelei (nem túlzás ellenséget mondani)
habzó szájjal hangoztattak, hogy antiszemita.
Nem ő tehetett róla, hogy a kulcspozíciókban mű-
 ködő rendszerhű irodalompolitikusok és hatal-
masságok Király István kivételével zsidó szárma-
zásúak voltak. Nem származásuk volt haragja
magyarázata, hanem egyoldalúságuk, erőszakos be-
avatkozásuk az irodalom és általában a művésze-
tek értékrendjébe. Ráadásul a saját értékrendjüket
is folyvást módosították, a kiemeléseken állandó-
an változtatnunk kellett: Illés Béla például először
nagy írónak számított, utóbb egyre csökkentethe-
tő lett a neki szánt terjedelem, akár azoké is, akik
a „szocialista irodalom” dobozába kerültek.

Az antiszemitizmus vádját néhány beszélge-
tésünk alapján én is megcáfolhatom. Más volt az
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ízlésünk, nem tartoztam a köréhez, de olyankor,
amikor az Intézetből egyenesen hazaautózott, úti-
társa lehettem: közel laktunk egymáshoz. Ilyen-
kor cserélhettem vele hosszabban eszmét; állítom,
hogy a legnagyobb megbecsüléssel beszélt például
Bálint György kritikai munkásságáról, Komlós
Ala dárról, aki nagyra becsülte, és majdnem hódo -
lattal Radnótiról. Annál hevesebben szidalmazta
azokat, akik feladva korábbi álláspontjukat, a rend-
szer és a kultúrpolitika vezetőjének kiszolgálói let-
tek, és Illyés Gyulát is igyekeztek „meghajlítani”.

Azt már sohasem tudjuk meg, hogy Kiss Ferenc
egyenlőtlen harcának mekkora hatása volt egész -
ségi állapotára. Édesapját ugyanaz a betegség dön-
tötte le lábáról, amelyik őt, tehát génjeibe kódol-
va hordta testében a rontás esélyét, de annyiszor
vitte vásárra a bőrét, hogy ennek előbb-utóbb vég-
zetes következményei lehettek. Szívszorító látvány
volt látni, ahogy Bogár utcai lakása ablakán kite-
kintve fájdalmasan nyugtázza, hogy nem szólhat
a világhoz (nem tudott beszélni). Megrendítően fo-
galmazta meg állapotát Sérült versében Csoóri Sán-
dor (Ferencet akkor beszélni tanították).

Beszéljünk, Ferenc… Alma… Havazás…
Szentendrén, kint szarvas kerülgeti hóban a házad.
Régen látott már a Bazalthegy alatt minket.
Épphogy csak fényesedni kezdett akkor a szőlő szeme.

Mondd azt, hogy: szőlő  mézes… franc eszi…
Mondd azt, hogy: féreg… seregély… pimasz.
Kosztolányi darazsa itt ődöng fejünk körül.
Nem kell féltened attól, hogy fölnyársalják a tüskék.

Mi már haltunk meg együtt! Az égből
homok hullt ránk s vad kiáltozás-foszlányok
a Kárpátok felől. De mondd azt, hogy azóta

Isten üzent s a föld apályideje lassan múlik.
Mondd azt, hogy: csak azért is! Muskátliszag és ha-
jítófa!
Mögötted sötét árnyék. Mondd azt, hogy: sötét árnyék.

A Kiss Ferenc körül összeverődött asztaltársa-
ság, amit tréfásan Nagy Népi Hurálnak nevezett,
természetesen szálka volt a hatalom szemében.
A Rózsadomb étteremben tartott összejöveteleikről
rendszeresen készültek jelentések. Teljesen fö lös-
leges kiadásnak bizonyult, hiszen jól ismerték vé-
leményüket és törekvéseiket, kritikájukat nem
rejtették véka alá. Kiss Feri még fölterjesztést is írt
az irodalompolitika reformjának esélyeiről, Zelnik
József rendszerkritikája éppúgy ismeretes volt, mint
Kiss Gy. Csaba kisebbségekben kifejtett tevékeny -
sége. Csoóri Sándor pedig nem szálkaként, hanem
vörös posztóként idegesítette a politikai elitet. Hol
itt, hol ott gyülekeztek írók, művészek ilyen asz-

talok mellett, és a szomszéd asztaloknál újságja-
ikba temetkezve figyelték őket a besúgók, ez
azonban nem tántorította el a reformokat sürge-
tőket terveik től. Ezek az önszerveződő kis sejtek,
„asztalok” jelképezték a „másik” Magyarországot,
az igazit, amely nem a marxizmus-leninizmus jól
őrzött bástyái mögé húzódott, hanem nyíltan
vagy allegóriákban készítette elő a rendszerváltást,
s egyre nagyobb visszhangot keltve mutattak rá a
negatív jelenségekre. Előbb-utóbb megpróbálták
leszerelni őket, az irodalomban például mindegyik
oldalnak folyóirat indításának lehetőségét meg-
csillantva (persze semmi sem lett belőle), aztán a
kurzus haldoklásának idején felfedezték maguk-
ban a reformert, a csendes ellenállót, és így men-
tették át magukat, loholva a damaszkuszi úton. Ez
azonban már — sajnos — nem Kiss Ferenc törté-
nete: 1985-ben tört rá betegsége, pont akkor, ami-
kor a legnagyobb szükség lett volna rá.

Az Emlékkönyv szinte rangrejtve jelent meg, ho-
lott érdemes volna szélesebb körben megismerni
és megismertetni a tartalmát, amely egy korszak
küzdelmeinek könyve is, igazak és hazugok har-
cának hiteles lenyomata. A legizgalmasabb Kiss
Ferenc naplója, de jó néhány előadás, emlékezés
is közel hozza az olvasóhoz a megalkuvás nélkül
harcoló, sokoldalú tudós politikust és nevelőt. Az
én homályosuló emlékezetemben az a Kiss Ferenc
él, akit a könyv borítóján látható fénykép őriz: kéz-
irattal kezében, derűs mosollyal, ahogy barátaira
tekintett és Kosztolányi hű kísérőjének szegődött.
(Az Emlékkönyvet nagyon szép kivitelben a Kairosz
Kiadó jelentette meg 2013-ban, ifj. Kiss Ferenc és
Bakos István szerkesztésében. Köszönet érte.)

RÓNAY LÁSZLÓ

ANDREA TORNIELLI – GIACOMO
GALEAZZI: 
FERENC PÁPA: EZ A GAZDASÁG ÖL

A La Stampa olasz napilap újságíróinak kötetét egy
szóval úgy lehet jellemezni, mint egy apológiát a
Ferenc pápát ért kritikák ellen és az egyház tár-
sadalmi tanításának védelmében. A védőbeszéd
hiteles, mivel a könyv dokumentumok, idézetek
sokaságával illusztrálja mind a pápa, mind kriti-
kusainak gondolatait. Ugyanakkor nem tudo-
mányos értekezés, műfaja inkább a népszerűsítő
irodalom körébe sorolható. A mű végén interjúk
nyomatékosítják a pápa gazdaságról szóló gon-
dolatainak jelentőségét: Ettore Gotti Tedeschi, a Va-
tikáni Bank (IOR) volt elnöke és Stefano Zamagni,
hazánkban is jól ismert közgazdászprofesszor (a
magyarul is megjelent Civil gazdaság [L’Harmattan,
Budapest, 2013] egyik szerzője) válaszolnak az új-
ságírók kérdéseire. (Miért öl ez a gazdaság? Miért
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