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LEN GYEL AND RÁS

Lõrinczy Hu ba ha lá lá ra
Min den nek ro lóg, aka rat la nul is, de fi ní ció: egy el tû nõ élet és egy ho mály ba me rü lõ 

– éle te mû vét ma gá ra ha gyó – em be ri sze mé lyi ség meg ha tá ro zás-kí sér le te. Mert lesz 
idõ, ami kor az újabb nem ze dé kek, nem sze rez het vén már sze mé lyes ta pasz ta la to kat, 
csak e pa pí ros-meg ha tá ro zá sok is me re té ben idéz he tik föl azt, aki ne künk még sze mé-
lyes is me rõ sünk, ba rá tunk volt, aki a mi éle tünk nek is ré szét al kot ta. Fe le lõs ség te hát a 
bú csú, bár nem le he tünk ben ne biz to sak, hogy azt, aki rõl írunk, aki nek em lé két a bú csú-
vé tel lel meg rög zí te ni akar juk, va ló ban jól lát tuk, va ló ban azt is mer tük meg be lõ le, ami 
„lé nye ge” volt. A fél re raj zo lás azon ban így is, úgy is bûn. Arc ron gá lás, va la mi na gyon 
lé nye ges nek, va la mi szent nek a meg sér té se. Meg csú fo lá sa az egy kor  volt em be ri sze mé-
lyi ség nek, s egy ben ön tu dat lan és fe le lõt len erõ sí té se az em lé ke ze tü ket vesz tõ ha nyat ló 
ko rok si va tag ként ter jesz ke dõ kol lek tív am né zi á já nak.

Az el tá vo zó em lé ké nek, ele nyé szõ em be ri ar cá nak pon tos meg rög zí té se ugyan is nem
az el tá vo zó nak az ér de ke – im már, saj nos, nem az övé. Az itt ma ra dók nak az ér de ke, 
hogy jól lás sa nak, hogy ész re ve gyék és föl mér jék azt a hoz zá já ru lást, amit a tá vo zó 
em be ri lé nye, mun ká ja, erõ fe szí té se i nek meg an  nyi tár gyi a sult ered mé nye szá munk ra 
je lent. Azt, ami a mi ezutáni éle tünk le he tõ sé ge it is nö ve li. A sze mé lyes vesz te ség meg-
val lá sa te hát, bár a gyász ré sze és ter mé sze tes gesz tus, nem elég.

Még is, a leg el sõ, ami most ki kí ván ko zik tol lam alól, a sze mé lyes meg ren dü lés 
sza va: Lõrinczy Hu ba ha lá la ne kem sze mé lyes vesz te sé gem is. Haj dan ta ná rom volt, 
majd pá lya tár sam és ba rá tom lett, s lé nye a meg is mer ke dé sünk tõl, 1969-tõl má ig tar tó
év ti ze dek so rán – a rit ka ta lál ko zás el le né re – éle tem ré szé vé lett. Ami kor meg is mer-
tem, 1969-ben, a Sze ge di Ta nár kép zõ Fõ is ko la fris sen ki ne ve zett ta nár se gé de volt (mi, 
ta nít vá nyai pe dig el sõs hall ga tók), ma, ami kor bú csúz nom kell tõ le, a Ber zse nyi Dá ni el 
Fõ is ko la pro fes  szo rát, a ha bi li tált egye te mi ta nárt bú csúz ta tom. E két dá tum, az élet út e 
két pó lu sa közt egy hos  szú és ered mé nyes fel sõ ok ta tá si pá lya, egy szer ve sen bon ta ko zó 
iro da lom tör té né szi élet mû, s egy sze mé lyi sé gét ál lan dó an gaz da gí tó stí lu sos em ber – az 
ön tör vé nyû, „sa ját ar cú” sze mé lyi ség – re giszt rál ha tó. Mint em bert, a stí lus és a ko moly-
ság jel le mez te: meg ad ta a mód ját, a for má ját a dol gok nak, s ko mo lyan vet te mun ká ját 
is, a má sik em bert is. Ér zé keny volt s né mi leg ta lán hiú is: vá gyott az el is me rés re, amit 
meg ér de melt, de ma xi má li san kor rekt volt min den ki hez – azok hoz is, aki ket nem sze re-
tett. Az ele gan cia nem vi se let, ha nem élet stí lus volt szá má ra. Nem csak sza va it vá lo gat ta 
meg min den kor, de gesz tu sa it is: a ha tá ro zott vé le mény és a ta pin tat ná la nem ke rült
egy más sal szem be. Tisz tel te a má sik em bert, ál ta lá ban az em be ri lényt, esen dõ sé ge i vel 
együtt. Kö nyök lõ-tü le ke dõ, az ego iz must esz mén  nyé eme lõ ko runk ban egy má sik, egy 
jobb és ne me sebb esz ményt kép vi selt. Nem prog ra mo san, ha nem mély rõl, be lül rõl jött 
igé nye i nek en ge del mes ked ve. Akik szá má ra ide gen volt, alig ha nem ezért volt az. Az 
em be ri mél tó sá got föl nem adó, be lül rõl fa ka dó tar tás a pro fit ma xi má ló ügyes ke dés és 
erõ szak vi lá gá ban min dig za va ró.

Éle te a vi dé ki ér tel mi sé gi, a vi dé ken ön ma gát ki bon ta koz ta tó szak em ber éle te volt. 
Szom bat he lyen szü le tett, 1940. no vem ber 15-én, s egész éle te – két, egyen ként né hány
éves pe ri ó dust le szá mít va – e vá ros hoz kö tõ dött. Egye te mi ta nul má nya it 1959 és 1964 
közt mint ma gyar–tör té ne lem sza kos hall ga tó, Bu da pes ten, az Eöt vös Lo ránd Tu do-
mány egye tem böl csész ka rán vé gez te. Nem vol tak kön  nyû idõk azok, az or szág egy 
el lent mon dás ok kal te li kon szo li dá ció fe lé ha ladt, s a böl csész szak ma is, bár az öt ve nes 
évek ál ta lá nos ní vó já hoz mér ve már meg úju ló ban volt, még so kat õr zött a túl ha lad ni 
szán dé kolt kor szak vel le i tá sa i ból. Egé szé ben a kar lég kö re és ní vó ja is ve gyes ké pet 
mu ta tott. Lõrinczy Hu ba, amen  nyi re ez utó lag szá mom ra meg ítél he tõ, már ek kor a 
nyu ga tos ha gyo mány hoz kap cso ló dott. Ta ná rai és egye te men kí vü li szak mai ori en tá ci-
ós pont jai kö zül azok vol tak meg ha tá ro zó ak, akik s ame lyek ez irány ba mu tat tak. (Én 
Kom lós Ala dár és Sõtér Ist ván ne vét hal lot tam em le get ni tõ le, ez idõk rõl szól va.) Kö zép-
is ko lai ta nár ként szü lõ vá ro sá ba ke rült vis  sza, 1964 és 1969 közt az egyik he lyi gim-
ná zi um ban ta ní tott. 1969-ben, el fo gad va a Sze ge den kí nál ko zó le he tõ sé get, a Sze ge di 
Ta nár kép zõ Fõ is ko la ma gyar iro da lom tör té ne ti tan szé ké re ke rült, ta nár se géd nek. Fel sõ-
ok ta tá si pá lya kez dés ét már ma gam is lát tam, sze mé lyes em lé ke im alap ján mond ha tom, 
hogy – bár volt a tan szé ken egy-két jó ta nár, pl. Keszt he lyi György vagy a mi nisz te ri á lis 
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po zí ci ó já ból le-le rán du ló jo vi á lis Pál mai Kál mán – az if jú ta nár se gé det föl ké szült sé ge, 
igé nyes sé ge, a ta ní tás ba be le vitt am bí ci ó ja mes  sze az át lag fö lé emel te. Ér zõ dött, hogy 
egy ko moly pá lya le he tõ sé gei ér le lõd tek ben ne. Ek kor már pub li kált, ki sebb-na gyobb 
köz le mé nyei szak fo lyó irat ok ban is föl buk kan tak, s ala kul tak sze ge di és pes ti szak mai
kap cso la tai is. Sze ge den még is csak 1974-ig ma radt, a szü lõ vá ros von zá sa – s a föl jö võ-
ben lé võ szom bat he lyi fõ is ko la hí vá sa – erõ sebb nek bi zo nyult: vis sza tért Szom bat hely-
re. Bár a ma Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la ként is mert in téz mény az óta je len tõ sen át ala kult, 
meg erõ sö dött, az in téz mény meg erõ sö dé se és az õ szak mai ki bon ta ko zá sa et tõl kezd ve 
ös  sze kap cso lód va, pár hu za mo san fu tott. 1974-tõl 1982-ig ad junk tus ként, 1982 és 1990 
közt do cens ként, 1990-tõl fõ is ko lai ta nár ként ta nár nem ze dé kek so rát ne vel te itt. 2000-
tõl a tan szék ve ze té sét is el lát ta, s egy idõ után „hi va ta los” el is me ré se is el kö vet ke zett. 
1995-ben az iro da lom tu do mány ok kan di dá tu sa lett, majd 2003-ban ha bi li tált. Az utób bi 
pár év ben már az egye te mi ta ná ri cím is járt ne ki.

Az iro dal mi és tu do má nyos élet nagy cent ru ma i tól tá vol él ve dí jak kal, ki tün te té sek-
kel nem hal moz ták el. Em lé ke ze tem sze rint még sze ge di ok ta tó ként ka pott egy aka dé-
mi ai kri ti kai dí jat, majd, már szom bat he lyi te vé keny ke dé se el is me ré se ként, 1981-ben az 
Éle tünk-dí jat, 1986-ban az Olt vá nyi Amb rus-ju tal mat nyer te el. Bi zo nyos, hogy mind 
Szom bat hely tõl, mind az or szá gos szak mai szer ve ze tek tõl töb bet ér de melt vol na. Egy 
élet s egy élet mû ér té két azon ban nem a dí jak ad ják, bár mily jól esik is az em ber nek 
kö zös sé ge vis  sza jel zé se, erõ fe szí té sei el is me ré se.

Pá lyá ja Szom bat hely re vis  sza ka nya ro dó sza ka szá ban, ki vált 1989 után, a he lyi és re gi-
o ná lis kul tu rá lis köz élet ben is sze re pet vál lalt. Író szö vet sé gi re gi o ná lis tit ká ri mun ká ja, 
a Veszp ré mi Aka dé mi ai Bi zott ság iro dal mi mun ka bi zott sá gá nak el nö ki poszt ja, vagy a 
Ma gyar Iro da lom tör té ne ti Tár sa ság or szá gos el nök sé gi tag sá ga a kí vül ál ló szá má ra is 
föl vil lant va la mit ab ból a sok ré tû te vé keny ség bõl, ami éle te fõ is ko lán kí vü li te rü le te it 
is jel le mez te. (Úgy tu dom, 1989 után egy ide ig még a he lyi köz élet ben is ügy kö dött, 
re mél ve né mely, szá má ra fon tos kul tu rá lis cél meg va ló sít ha tó sá gát. Szív ügye a szom-
bat he lyi szín ház meg te rem té se volt; szo mo rú, hogy ál ma, úgy lát szik, csak most, ha lá la 
után va ló sul meg.)

Az élet mû leg fon to sabb, vagy leg alább is a kí vül ál ló szá má ra is leg in kább „lát ha tó” 
és hoz zá fér he tõ ré te ge mind azo nál tal iro da lom tör té né szi és kri ti ku si mun kás sá ga. El sõ 
írá sai a hat va nas évek ben je len tek meg, al kal mi re cen zi ók, írás pró bák vol tak ezek, egy 
jótollú, te het sé ges fi a tal em ber szárny pró bái. Kö rül mé nyei, mun ka le he tõ sé gei azon ban, 
kés lel tet vén iga zi in du lá sát, csak fel sõ ok ta tá si pá lyá ja kez de té tõl, a het ve nes évek tõl, 
fõ leg szom bat he lyi fõ is ko lai éve i ben ala kul tak úgy, hogy kri ti ku si és iro da lom tör té nész 
am bí ci ó i nak is él he tett. Ta nár ként azok kö zé tar to zott, akik min dig föl ké szül ten lép tek 
ka ted rá ra, elõ adá sa it tar tal mi lag, „anyag erõs sé ge” sze rint is, meg for mált sá gát te kint ve 
is gon dos elõ ké szült ség, kon cent rált ság jel le mez te – mind ez pe dig idõt igé nyelt. Az 
ok ta tók egy, nem is kis há nya da a ta ní tás ro vá sá ra old ja föl az ok ta tás és a tu do má nyos 
mun ka szük ség kép pen ke let ke zõ fe szült sé ge it: ru tin ból, „la zán” áll hall ga tói elé, imp ro-
vi zál va ad va elõ azt, amit ko ráb bi is me re te i bõl még õriz s az adott pil la nat ban is ak tu-
a li zál ni tud. Lõrinczy Hu ba nem az ok ta tók e meg le he tõ sen né pes tá bo rá ba tar to zott. 
Föl ké szü let le nül ki áll ni stí lus ta lan ság nak érez te vol na. Ez az idõ igé nyes és erõi ja vát
le kö tõ mód szer, per sze, hos  szabb tá von meg té rült szá má ra. Az ok ta tott anyag el mé lyült 
is me re te, az egy ség ben lá tás ké pes sé ge és be ideg zett sé gei ta nul mány írás köz ben is se gí-
tet ték. Bár pub li ká ci ói szû kebb kö rû ek, mint az az anyag, ame lyet ok ta tott, s – kü lön-
bö zõ okok mi att – nem is mo nog ra fi kus jel le gû ek, köny vei, ezek a te ma ti kus egy sé get 
al ko tó, erõ sen ös  sze fo gott ta nul mány fü zé rek a 20. szá za di ma gyar iro da lom lé nye ges 
kér dé se it tár gyal ják. Õ ma ga, szûk sza vú an, azt val lot ta: „Ku ta tá si te rü le te a szá zad for du-
ló és a szá zad kö zép ma gyar epi ká ja, el sõ sor ban Amb rus Zol tán és Márai Sán dor élet mû-
ve.” De akik is me rik köny ve it, tud ják, en nél – te ma ti ka i lag is, mély ség ben is – na gyobb 
te rü le tet ölel tek föl pub li ká ci ói.

Könyv vel vi szony lag ké sõn, 1984-ben, negy ven négy éves ko rá ban je lent ke zett elõ-
ször. Szép ség vágy és re zig ná ció cí mû, cí mé vel is emblematikus, egy ben szer zõ je al ka tát 
is ki fe je zõ köny ve ek kor je lent meg. E mû ve Amb rus Zol tán és Tö rök Gyu la élet mû vé re 
irá nyu ló pró za po é ti kai elem zé se it, mo no grá fia pót ló kí sér le te it tar tal maz za. Mi ért csak 
ek kor? – kér dez het nénk. A kor ál ta lá nos vi szo nyai, a vi dé ki ku ta tó nak a cent rum tól 
va ló (nem csak „fi zi ka i lag” jel le mez he tõ) tá vol sá ga, s más kül sõ okok mel lett alig ha nem 
azért, mert ku ta tá sa it „szél rõl” kezd te. Té má it, szûk re sza bott le he tõ sé ge i hez iga zod va, 
nem a Nyu gat-nem ze dék nagy jai kö zül vá lasz tot ta, ha nem az ér de mes, de ke vés sé ku ta-
tott „ki seb bek” kö zül. Így „gyor sab ban” le he tett va lós ered ményt el ér ni, de a cent rá lis 
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prob le ma ti ká val va ló ér tel me zõi szem be né zés szük ség kép pen több idõt igé nyelt. (Ez 
min den kor lá to zó kö rül mé nyek kö zött dol go zó nak kö zös kor lát ja és – le he tõ sé ge. A 
test re sza bott „gá lya pad”, amely bõl „la bo ra tó ri u mot” le het csi nál ni.) De nem mel lé kes 
ös  sze füg gés: Amb rus ról, Tö rök Gyu lá ról alig ha nem ma is a Szép ség vágy és re zig ná ció 
lap ja in ol vas hat juk a leg au ten ti ku sabb in terp re tá ci ó kat. S az is jel lem zõ, hogy már a 
kö vet ke zõ év ben, 1985-ben újabb kö tet tel állt elõ; Fény tö rés cím mel iro dal mi kri ti ká it 
gyûj töt te ös  sze. Ez a kö tet, bár egyik-má sik da rab ja szer kesz tõi föl ké rés, az az a „vé let-
len” mû ve volt, már mu tat ja ér dek lõ dé se gaz dag sá gát, s ezen be lül íz lé se bi zo nyos 
irá nya it is. Ami kor pl. Rónay György rõl írt, nem csak egy fon tos, de nem „di va tos” 
je les szer zõ ér tel me zé sé re vál lal ko zott, de köz vet ve egy íz lés for ma ön arc kép ét is ad ta 
– igé nye sen, tárgy sze rû en.

Az „iga zi”, a nagy té má ra va ló rá ta lá lás még is csak a rend szer vál tás utá ni új hely-
zet ben kö vet ke zett be. Le omol tak bi zo nyos ti la lom fák, s a ma gyar iro da lom ban új ra 
le gi tim té ma le he tett a nagy, de jó sze ri vel tö ké le te sen föl tá rat lan, leg föl jebb az iro dal mi 
le gen dá ri um ban élõ Márai-életmû. Az egy re-más ra meg je le nõ ré gi, de ide ha za lé nye-
gé ben tel jes ség gel új nak szá mí tó Márai-mûvek kri ti kai szám ba vé te le pe dig Lõrinczy 
Hu ba szá má ra új, mond hat nánk test hez ál ló „ki hí vást” je len tett. Elõ ször alig ha nem csak 
a kí nál ko zó al ka lom mal élt, ami kor Márai Sán dor va la me lyik elé je ke rü lõ köny vé rõl 
ala pos, rész le tek ben is el mé lyü lõ, es  szé-szám ba me nõ kri ti kát írt. Ám utóbb, meg íz lel ve 
ezt az élet mû vet, egy re tu da to sab ban for dult az élet mû újon nan meg je le nõ s ér tel me zést 
igény lõ kö te tei fe lé. A Márairól írott ta nul má nyai el sõ so ro za ta 1993-ban már meg is 
je lent könyv be gyûjt ve. En nek egy Máraitól vett idé zet lett a cí me: „…személyiségnek
len ni a legtöbb…”, s ez a cím megintcsak be szé des. Il lik Máraihoz, va ló ban be ál lí tó dá sa 
lé nye gé re vi lá gít rá, ugyan ak kor Lõrinczy Hu ba sze mér mes ön val lo má sá nak is te kint he-
tõ. Ez volt az a kö zös pont, amely hi dat te rem tett a szá zad egyik je len tõs ma gyar író ja 
és a szom bat he lyi iro da lom tör té nész kö zött: a sze mé lyi ség föl tét len tisz te le te. S ezen a 
„hí don” át az iro da lom tör té nész egy olyan gaz dag, új pers pek tí vá kat meg nyi tó élet mû 
élet vi lá gá hoz, bel sõ ös  sze füg gé se i hez ér ke zett el, amely él ve ze tes és ta nul sá gos mun-
ka le he tõ sé get kí nált szá má ra, meg ad va az ér tel mes mun ka él mé nyét, ugyan ak kor – e 
le he tõ ség tõl per sze nem füg get le nül – le he tõ vé tet te az ér tel mez ve ta nu lás, az ön meg-
újí tó pers pek tí va kép zés élet hely ze tét. A ha nyat ló, ké sõ pol gá ri kor rep re zen ta tív író ja 
a ma gyar iro da lom ban Márai Sán dor. Mun kás sá gá val fönn tart ja a „pol gár” esz mé nyét, 
de fo gyat ko zó il lú zi ók kal, oly kor már tel jes ség gel il lú zi ót la nul en nek az esz mény nek 
a föl tar tóz tat ha tat lan ha nyat lá sát, ön ma gá val va ló szem be ke rü lé sét, deformatív di na mi-
ká ját is di ag nosz ti zál ja. Egy von zás és ta szí tás ket tõs sé gé ben meg ra gad ha tó esz mény 
volt az övé – Lõrinczy Hu ba szá má ra alig ha nem ez a ket tõs ség bi zo nyult ér de kes nek, 
ön is me re tet fo ko zó ki hí vás nak. De eköz ben, jó iro da lom tör té nész ként, két, rá le sel ke dõ 
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ve szélyt is el ke rült. Sem ön arc kép pé nem sti li zál ta át a Márai-értelmezést, sem az el si et-
ve meg szü le tõ Márai-monográfiák szá mát nem gya ra pí tot ta: nem sé tált be a csap dá ba, 
nem rö vi dí tet te le ön ké nye sen a föl ké szü lés fá zi sa it. Az elõb bi tõl meg óv ta íz lé se, iro-
da lom tisz te le te, az utób bi tól szak mai föl ké szült sé ge és kré dó ja: meg ál la pí tá so kat ten ni 
egy mû rõl, ki vált egy egész élet mû rõl csak meg ala po zot tan sza bad. Va la mely, még oly 
di va tos nak tet szõ me ta nyelv gát lás ta lan mû köd te té se nem pó tol ja a va ló di ér tel me zõi 
mun kát. S a tu do má nyos tu dás, mi vel nem él het az ön ké nyes ség sza bad sá gá val, min dig 
kor lá to zott tu dás. (A tu dás kor lá to zat lan sá ga csak a mû vé szek, a misz ti ku sok és – rosz-
 szab bik eset ben – az ön ma gu kat is meg té vesz tõ ide o ló gu sok pri vi lé gi u ma.)

Lõrinczy Hu ba iro da lom tör té né szi gya kor la tát szin te kez det tõl egy szövegcentrikus, 
a szö ve get ma ra dék ta la nul tisz te lõ, de a szö veg lét re jöt tét és be fo ga dá sát egy aránt föl-
té te le zõ „kül sõ” ös  sze füg gés nek, a kon tex tus nak a lé tét el is me rõ mód szer jel le mez te. 
Az a pró za po é ti kai el kép ze lés, ame lyet a ma gá é nak vál lalt és egy re dif fe ren ci ál tab ban 
gya ko rolt, re le váns moz za nat ként ke zel te a vi lág kép-elem zést is, s mint ilyen, egy nagy 
tra dí ci ót foly ta tott. Az iro dal mi mû ön el vû sé gét és (rész le ges) kül sõ meg ha tá ro zott sá gát 
egy aránt ér vé nye sü lõ nek tud ta te hát. Ta nult az utób bi más fél-két év ti zed ben ná lunk is 
di va to zó hermeneutikától is, de az esz té ti kai sa ját sze rû sé gek fi gye lem bevé te le köz ben 
sem osz to zott an nak prog ra mos ön ké nyes sé gé ben, posztmodernizátori he vü le té ben. 
En  nyi ben, de csak en  nyi ben „kon zer va tív” volt. Ám meg gyõ zõ dé sem: a mû ve it min dig 
jel lem zõ el mé lyült szö veg is me ret, a bel sõ szö veg ös  sze füg gé sek irán ti ér zé keny ség, az 
ak rí bia, s a meg ala po zott ság erõs igé nye ér tel me zõ mun ká ját je len tõs sé te szi. Szi lárd 
ala pot ad nak a to vább ér tel me zés hez, az ér tel me zés tör té ne ti fo lya ma tos ság fönn tart ha tó-
sá gá hoz.

Pá lyá ja utol só nagy, csak nem egé szé ben Márai élet mû vé nek szen telt sza ka szá ban 
ez az ala po zó jel leg ki vált jól ér zé kel he tõ. Az egy más után sor já zó kö te tek (Amb rus tól 
Máraihoz, 1997; Bú csú egy kul tú rá tól, 1998; Vi lág kép és re gény vi lág, 2002; Az emig rá-
ció je gyé ben, 2005) épp úgy er re val la nak, mint az „Es te nyolc kor születtem…” cím mel 
ál ta la szer ve zett s utóbb kö tet ben (2000, 2002) is köz re a dott Márai-konferencia. (Ez 
utób bi ban éle te tár sa, Czetter Ibo lya volt se gít sé gé re.) Márairól az utób bi két év ti zed ben 
ter mé sze te sen má sok is ír tak, sõt több könyv is meg je lent ró la, az el sõ szá mú Márai-
értelmezõ, aki el sõ sor ban er re az élet mû re fó ku szál ta te vé keny sé gét, még is nyil ván va ló-
an Lõrinczy Hu ba volt. Rész le tek ben is meg nyil vá nu ló el mé lyült sé ge, mód sze res sé ge, 
kö vet ke ze tes épít ke zé se ki eme li a Márai-értelmezõk so rá ból.

Be teg sé ge ma ni fesz tá ló dá sa elõtt írott utol só köny vé ben (Az emig rá ció je gyé ben, 
2005), az elõ szó ban (Né hány be ve ze tõ szó) van egy pas  szus, amely – utó lag – tra gi kus 
táv lat ba ke rült: „Egy nagy mun ka vé gez tét s egy má sik, még na gyobb mun ka kez de tét 
jel zi ez a könyv. Egy nagy mun ka vé gez tét, mert a ben ne köz re a dott öt re gény elem zés sel 
a szer zõ be fe jez te Márai ös  szes nagy epi kai mû vé nek fel dol go zá sát. S egy má sik, még 
na gyobb mun ka kez de tét, mert az ana lí zi sek so ra után csak is a szin té zis kö vet kez het. A 
szer zõ im már mo no grá fia írá sá ra ké szül, amely át te kin te né Márai nagy epi kai pá lya fu tá-
sát, ad ván egy szer smind hossz- és ke reszt met szet ét, meg ne vez vén a re gény uni ver zum 
csil lag ké pe it, ki je löl vén az oe uv re ma gas la ti és a mély pont ja it, be mu tat ván a mû vek
ural ko dó esz mé it és po é ti kai ar cu la tát.” Majd, az elõ szó egy ké sõb bi he lyén még egy szer
vis  sza tér e szi tu á ci ó ra: „Két mun ka, a be vég zett és a kez dõ dõ kö zött tá ma dó pil la nat nyi 
szél csend ben állt ös  sze ez a kö tet. A rö vid ke és vi szony la gos nyu ga lom és az erõ gyûj-
tés ide jén, a még na gyobb fel adat ra ké szü lõ ben a szer zõ ez zel az aján dék kal lep te meg 
ma gam agát”. Eze ket a so ro kat im már nem le het meg ren dü lés nél kül ol vas ni. Most már 
tud juk, a szin té zis, amely gon do la ta i ban már élt, so ha nem kö vet ke zik be. A ter ve ket, 
amely hez a szub jek tív föl té te lek adot tak vol tak, a szen ve dés sel te li hos  szas be teg ség, 
majd a ha lál – min dent vis  sza von ha tat lan ná té ve – tö röl te.

Nem két sé ges, min den ha lál fáj dal mas, s az em be rek ki sebb vagy na gyobb cso port já-
nak vesz te ség. Lõrinczy Hu ba ha lá la, meg hi ú sít ván ter ve it, túl mu tat a sze mé lyes vesz-
te sé gen és fáj dal mon. A ha lál õt al ko tó ere je tel jé ben, az élet mû meg ko ro ná zá sa elõt ti 
utol só fá zis ban ra gad ta el, s amit õ tu dott vol na meg ír ni ter ve zett mo nog rá fi á já ban, az 
im már örök re el ve szett szá munk ra. A sze mé lyen tú li, kol lek tív vesz te sé get alig ha nem ez 
a tény mu tat ja meg a ma ga tel jes nagy sá gá ban, „kí vül ál lók” szá má ra is pla u zi bi li sen.

Az élet s az élet mû még is, mind ezek el le né re is ke rek egész. A meg va ló su lat la nul 
ma radt terv, amely az élet mû korolláriuma le he tett vol na, ezen nem vál toz tat. Örül jünk 
an nak, amit az em ber tõl s az iro da lom tör té nész tõl kap tunk. De az bi zo nyos, Szom bat-
hely kul tu rá lis éle te egy fej jel ki sebb lett, s a „szak ma” el ve szí tet te egyik je les alak ját, a 
ma gyar pró za egyik ér tõ s meg bíz ha tó ér tel me zõ jét.


