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el sõ meg je lent mun ká ját rop pant ér tet-
len ség fo gad ta, köny ve, a Prae me te-
or kõ ként rob bant be a ma gyar iro da-
lom ba, de az bot rány kõ ként uta sí tot ta 
el, ta lán azt is, hogy a Szent Orpheus 
Bre vi á ri u ma so ro zat el sõ kö te te is 
bot rányt kel tett, er kölcs te len sé get és  
val lás gya lá zást szi ma tolt a cen zor 
meg az ügyész ség egy aránt. Hi szem,
hogy Szentkuthy ezen vi se lt dol gai 
fe lõl töb ben hal lot tak, mint ahá nyan
el ol vas ták az em lí tett re gé nye ket, 
így ér de mes nek tar tom ide má sol ni 
az Új Írás Pá lyám em lé ke ze te so ro za-
tá ban 1976 má ju sá ban meg je lent ter-
je del mes val lo más ból azt a rész le tet, 
amely bõl ki de rül, hogy pon to san mi 
is volt az alap ja és a tár gya a vád nak:
„…alighogy Orpheusom el sõ szá ma 
(Ca sa no va) meg je lent, meg je lent va la-
mi más is – egy alig ol vas ha tó gé pelt 
rongy pa pír a Ma dách Gim ná zi um ban, 
ahol an nak ide jén leg kez dõbb ta nár-
ként mû köd tem. A hi va ta los pa pír 
ama szív de rí tõ tényt kö zöl te ve lem 
(1939), hogy az ügyész ség »vád alá 
helyezte« Ca sa no vá mat, még hoz zá 
a köz er köl csi ség meg sér té se és val-
lás gya lá zás mi att. (Nem min den na pi 
fel adat volt, kéz be sí tés után, két 
an gol órát »leadnom« Shel ley és Keats 
köl té sze té rõl.) – Mi vel sér tet tem meg 
a köz er köl csöt? Ez zel: »...Velencében 
szû kek az ut cák, óri á si ak az ab la kok 
és így egész misz ti kus-ké nyel me sen... 
be le het lát ni a nõ höz: ott ho ná ba, 
ágyá ba, le ve sé be, lavórjába.« – Mi vel
ta pos tam be le a val lás ba? Elöl já ró ban, 
kö zöl nöm kell, hogy a könyv 11. pont-
já ban ar ról be szé lek a gyer mek Ca sa-
no vá val kap cso lat ban, hogy Ve len-
cé ben (új év kor?) szo kás volt, hogy 
a pré di ká ci ót nem fel szen telt pap 
mond ta, ha nem Jé zus gyer mek sé gé-
nek em lé ké re egy ve len cei gyer mek, 
és ez ne kem vég te le nül ro kon szen ves 
volt. Ezt a bün te ten dõ he lyen így fe jez-
tem ki, töb bek kö zött: „Foly ton csak 
azt érez zük, hogy Ca sa no vá nak jo ga 
van pré di kál ni, itt va la mi egé szen 
lo gi kus, egé szen kép mu ta tás-men tes 
do log tör té nik. Is ten akar ja, hogy a 
pré di ká ci ót ne Szent Já nos mond ja, 
sza kál lal a pusz tá ban, ha nem egy 
sze rel mes csibész...« Ezt az új sü te tû 
cen zor és az ügyész ség úgy for dí tot ta 
el le nem, hogy  – ? »Sz. M. ar ra ta nít ja 
a ke resz tény Ma gyar or szá got, hogy a 
temp lo mok ban ne hi va tá sos pa pok, 
ha nem csir ke fo gók prédikáljanak«. 
Leg na i vab ban vé dõ ügy vé dek hez 
ro han gál tam, ter mé sze te sen nem 
vál lalt sen ki se sem mit mel let tem, 
vé gül is az ak ko ri ko ro na ügyész állt 
mel lém: mel lé ál lá sa ab ban állt, hogy 
a vá dat el ej tet ték, vi szont köny vem 
ter jesz té sét be til tot ták. 1940–42-ben, 
a há bo rú alatt, már csak a gé pelt
kéz ira tot kel lett cen zú ra cél já ból be ad-
nom: kis vagy nagy meg le pe té sem re 
a kéz irat ba be le se néz tek – ész nél kül
csap kod ták a meg je le nést en ge dé lye-
zõ kék stemp lit kb. 20–20 ol da lan ként 

mû ve im be – pél dá ul a leg éke sebb 
»imprimatur«-t ar ra a kép zelt kí nai
tör té net re, mely a hit le riz mus alig lep-
le zett vé res ki gú nyo lá sa volt!”

A Bre vi á ri um-so ro zat Eszkoriál
(1940) cí mû ré szé ben Szentkuthy a 
hit le riz mus för tel mes pa ró di á ját ír ta 
meg kí nai ál arc ban, ben ne az ál lam-
ren det vé dõ Kon fu ci us és az anar-
chi kus misz ti ka kép vi se lõ je, Lao-ce 
nagy vi tá já val. Ez vi szont már egy 
má sik tör té net, ami hez ta lán el jut az 
is, aki az in ter jú kö tet ál tal is mer ke dik 
Szentkuthyval.

1 A Szentkuthy Mik lós Ala pít vány 
ar chí vu má ban õr zött saj tó gyûj te mény bõl 
a szö ve ge ket és a fo tó kat vá lo gat ta, a kö tet
anya gát az ere de ti szö ve gek kel egy be ve tet-
te és az utó szót ír ta: Tom pa Má ria.

(Ham vas In té zet, Bp., 2006)
Fe ke te J. Jó zsef

Ta más szûk sza vú in for má ci ói tá jé koz-
tat nak ar ról: „egy ko ri mun ka tár sak, 
tan szé ki kol lé gák, a pé csi jo gi kar, 
köz gaz da ság -tu do má nyi kar és böl-
csész kar ok ta tói, más ha zai és ha tá-
ro kon tú li egye te mek ok ta tói, ku ta tói, 
il le tõ leg ta nít vá nyok: va la men  nyi en a 
szû kebb, sze mé lye sebb szak mai, ba rá-
ti vagy is me rõ si kör tag jai” let tek szer-
zõk ké, akik nek ke zét sem tar tal mi, 
sem mû fa ji te kin tet ben nem kö töt ték 
meg a fel ké rõk, sõt kész tet ték a le en-
dõ Festschrift-írókat sze mé lyes hang-
vé tel re, fi lo zo fi ku sabb fej te ge té sek re, 
ba rá ti em lé ke zés re is, mind ar ra, „amit 
az em lé kek fel tö ré se ki hoz be lõ lünk”. 
Eb bõl ere dõ en azu tán a kö tet „a 
ma gyar ság és Eu ró pa, a tár sa dal mi 
élet, a gaz da ság, jog, er kölcs, kö zé le ti-
ség leg kü lön fé lébb té ma kö re it je le ní ti 
meg”. Et tõl pe dig a könyv „mû fa ji lag 
sem egy sé ges, a spekt rum a gaz da gon 
do ku men tált ta nul má nyok tól a po le-
mi kus köz éle ti pub li cisz ti ká ig ter jed. 
Mint ahogy meg fér ben ne a né ze tek 
és vér mér sék le tek sok szí nû sé ge is”. 
(8. o.)

A szer kesz tõk szá raz val lo má sa fel-
szí nes ol va sat ban szin te csak an  nyit 
„üzen”: hát ilyen, ilyen ve gyes, ilyen 
kor társ sors kér dé se ket fel mu ta tó ez 
a könyv, mert hát jó sze ri vel csak is 
„olyan nak szán tuk, ami lyen re mé-
nye ink sze rint lett, mert ar ra tö re ked-
tünk, hogy meg fe lel jen Fü löp Mik lós 
en cik lo pé di kus mû velt sé gé nek, a 
ma gyar ság irán ti el kö te le zett sé gé nek, 
po li ti kai, vi lág né ze ti és em be ri nyi tott-
sá gá nak”. (Uo.)

Sa já tos meg ol dás, de mind azok-
nak rop pant mód se gí tõ is, akik nem 
kel lett, hogy tud ják ed dig, ki (vagy 
ki volt) Fü löp Mik lós, hogy sze re pel 
a kö tet ben élet raj zá nak is mer te té sén 
túl egy sa ját írá sa is, to váb bá egy 
Andrássy Györg  gyel kö zö sen írott 
dol go za ta, mely 1992-ben a Jo ur nal 
of Interdisciplinary Studies ha sáb ja-
in je lent meg né mi leg kur tí tott for-
má ban, s most az ere de ti ame ri kai 
an gol szö ve get for dí tot ták ma gyar ra, 
ki egé szít ve a hi ány zó ré szek kel. A 
szer zõ társ mint egy ol dal nyi láb jegy-
ze te ap ró lé ko san tá jé koz tat a cikk 
ké szü lé sé rõl, pub li ká ció elõt ti vi tá i-
ról, is me ret ter jesz tõ szán dé kú tó nu-
sá nak oka i ról és sa já tos nyil vá nos 
éle té rõl – de ezt nem mél tó rög tön 
mes ter kélt ma gya ráz ko dás nak te kin te-
ni: olyan mélyértelmû mó don ke re te-
zi a kö te tet, pár ban Fü löp Mik lós zá ró 
ta nul má nyá val, a Sza bó De zsõ írá sa-
i ban meg nyi lat ko zó ma gyar ság- és 
Eu ró pa-kép prob le ma ti ká i val, hogy 
szin te át öle li a két írás a töb bi szer zõ
opuszait. Mint ha va la mi ör dö gi szer ve-
zõ ha tás ül ne a két írá son, po ko li erõ 
és su gár zás, mely nek egé sze va la hol 
tény le ge sen is kör vo na laz za, ki fe je zi, 
ih le tett kö zeg be eme li Fü löp Mik lós 
pá lya ívét, élet út ját, gondolatiságát…

Egy em lé ke zés meg ké sett sé ge, egy 
em lék kö tet jelenkorisága, s a szer zõi

Fülöp Mik lós em lékére
(Emlékkönyv. Fü löp Mik lós

születésének öt venedik
évfordulójára)

Egy em lé ke zés min dig meg ké sett. 
Fõ kép pen azért, mert kény te len-kel-
let len a va ló ság kí nos hul lám zá sát 
kö ve ti, mert az idõ mú lik el fö löt te 
és elõt te, vagy mert ter mé sze té bõl 
adó dó an csak lassúdadan kö vet he ti a 
tör té nõ tör té nel met, az el mú ló lé tet. 
Egy em lék kö tet azon ban so ha sem 
le het meg ké sett. Már csak azért sem, 
mert a túl élõk tisz tel gé sét hor doz za, a 
be tû mél tó sá gá val ál lít em lék mû vet 
va la ki nek, aki er re mél tó volt, s mert 
mind ez zel in kább elõ se gí ti a to vább-
élést, mint sem meg erõ sí te né az el mú-
lás kény sze rét.

Az az Emlékkönyv, mely al cím é-
ben is a fe szé lye zett ség nél kü li tá vol-
ság tar tó meg ha tá ro zást hor doz za: 
Fü löp Mik lós szü le té sé nek öt ve ne dik 
év for du ló já ra, az 1956-ban szü le tett 
és 2000 már ci u sá ban el hunyt egye te-
mi ad junk tus ra gon do lók ki ad vá nya. 
Szer kesz tet te Andrássy György, 
Nemessányi Zol tán és Var ga Ta más.
Nem lesz nek/le het nek so kan, akik 
majd föl kap ják fe jü ket: „nicsak, mi ez 
a kö tet, ezt még nem olvastam…!”. S 
még ke ve seb ben lesz nek majd, akik 
ezt bán ni fog ják, mert tu da tá ban van-
nak, mit veszítettek…

A re cen zens fel ada ta per sze nem 
le het a ke gye let gya kor lá sa, sem az 
ol va sói bán kó dá sok elõ idé zé se. S 
mert hogy nem is is mer te (saj ná la tá ra) 
ezt az em bert, így ké pes le het/lesz
kép ze tet for mál ni ar ról, ki re és mi ért
em lé kez nek a Töb bi ek, a szer kesz tõk 
szer zõ tár sai, hu szon egy pá lya társ, 
ok ta tó társ, kor társ. A rö vid re for mált 
elõ szó ból Andrássy György és Var ga 



79

lét intencionáltsága olyan fel té te lek, 
me lyek hul lám zó ha tá sa nem a kö tet
egy-egy írá sá nak ol vas tán él he tõ 
át, ha nem az egész opuszon át len gõ 
üze net ként. Mint hogy nem is mer tem 
sze mé lye sen, véd te le nül is át en ged-
tem ma ga mon e len ge de zést, s biz tos,
ki egyen sú lyo zott jó ér zés fo gott el. 
Is me rõ sek tud ni il lik azok a kö te tek, 
me lye ket a „nagy pro fok nak” szok tak 
meg je len tet ni 60–70–75–80–90 éves 
ko ruk ban, s alig ta lál ben nük az ol va-
só ma gá nak va ló írást… Ez a kö tet
vi szont nem ilyen, s egyik fõokaként 
azért nem, mert az üd vö zölt ma ga 
nem volt olyas faj ta, akit csak is ma gas
ka lap pal le het köszönteni… Port ré-
fo tó ja sze rint meg ér tés re vá gyó, böl-
cse lem re haj la mos, szú ró san pon tos 
gon dol ko dó le he tett Fü löp Mik lós, 
de ab ból a tí pus ból, aki ne vet ni még-
is csak job ban sze ret, fõ képp ha mun-
ká ját el vé gez te, ha át adott va la mit 
ab ból, amit Polányi Im ré tõl, Sza bó 
De zsõ tõl, vagy a mo dern po li ti ka tu do-
mány va la mely ran gos sá gá tól ka pott 
köl csön be. Ta ní tott ál ta lá nos és kö zép-
is ko lá ban, egye te men, ki rán du lá son 
és tu do má nyos is me ret ter jesz tés ben, 
tá bor ban és katedrán… – eb ben hitt 
és ezért pub li kált, vi tá zott és ta nult.
Ha le het ne szû kí te ni, mi vel is fog lal-
ko zott, azt vé lem, alap ve tõ en po li ti ka-
tör té net tel, po li ti ka el mé let tel, po li ti-
kai gon dol ko dás sal töl töt te ked vét, s 
ha épp nem a pe reszt roj ka, a szov jet 
mo der ni zá ci ós kí sér let, a nem ze ti ség-
tör té net vagy nép lé lek-his tó ria volt a 
té ma, ak kor meg oly sok más sal, ami 
ezek kel ös  sze függ, hogy csu pán a leg-
vé gét, az eu ró pai tör té ne ti-po li ti kai 
ré gi ók for má ló dá sát le het ne biz to san 
meg ra gad ni.

Azt hi szem, saj nál hat ja, aki nem 
is mer te. A kö tet írá sai (így „ál ta lá nos-
ság ban” jel le mez ve) ta lán nem tük rö-
zik köz vet le nül Fü löp Mik lós szel le-
mi sé gét, de a te ma ti kus ho ri zon tot 
akként raj zol ják meg, hogy ab ból szin-
te ol vas ha tó, hol áll na, hol rep li káz na 
ezek hal la tán, ha pe da gó gus-tá bor ban 
vol na ép pen, vagy a mun ká ról (mint 
Weiss Já nos), a ci vil tár sa da lom és 
az eu ró pa i ság his to ri kus kér dé se i rõl 
(mint Fleisz Já nos, Schepp Zol tán, 
Szakál Gyu la vagy Var ga Ta más),
ne tán a jog és a tör té ne lem ös  sze füg-
gé se i rõl (mint Andrássy Györg  gyel 
együtt Fü löp Mik lós ma ga is, vagy 
Bé li Gá bor, Kajtár Ist ván, Me leg Csil-
la, Pál Ju dit, Sza bó Gá bor és Várady 
Zol tán) ér te kez ne ér tõ hall ga tó ság 
kö ré ben. Ta lán a leg szûk sza vúb ban 
úgy jel le mez het ném, mint olyas va la-
kit, aki hisz a sza bad és de mok ra ti-
kus meg ol dá sok ban, bí zik a még el 
nem ron tott esé lyek ben, sok ra tart ja 
a ki lá tá so kat, s ha mind ez még sem
ala kul na biz ta tó mó don, ak kor el ked-
vet le ne dik, de ha mar be lát ja en nek 
ér tel met len sé gét, s gyor san ke res 
va la mi újabb bi zal mi tõ két, amelynek 
bir to ká ban to vább hihet…

Sû rû söd nek a so rok, fogy a hely, 
be le ké ne fog ni tán az írá sok is mer-
te té sé be, s mint egy a kö tet ja vát 
ki ma zso láz va át ad ni a ta nul ni még 
készeknek… De nem hi szem, hogy 
ez le het ne a cél ez út tal. A húsz írás 
mind egyi ke megvan jól konst ru ál va, 
mint olyan mû, amelyet az em ber egy 
em lék könyv be fog le ad ni, s nem te he-
ti pon gyo lán, té pet ten vagy fél ké szen. 
Mind a húsz va la hol ott kó bo rol, ahol 
Fü löp Mik lós is jár oly kor sza va i-
val, as  szo ci á ci ó i val, min ta ke re sés 
vagy ér ve lés köz ben, elõ ké pek vagy 
kor társ mu tat vá nyok kö zött, ci kiz-
ve vagy él ce sen bí rál va, já té ko san 
vagy té to va tal ló zás köz ben. Mind az 
ös  szes dol go zat tart ja a ren det, té zis-
épí tés, le ve ze tés, ér ve lés, konk lú zió 
– mint ha tu dós köz be széd gya ra pí tói 
vol ná nak tény le ge sen is. Ér ze tem 
sze rint az Andrássy Györg  gyel kö zös 
írás (Egy sza bad és de mok ra ti kus tár-
sa da lom ki lá tá sai Ma gyar or szá gon)
oly mó don har mo ni zál Andrássy önál-
ló írá sá val (A po li ti kai hi va tás er köl-
csi tar tal má ról), hogy szin te ta lány, 
mi ként ír hat tak, ami kor kö zö sen 
dol goz tak a ki lá tá sok át te kin té sén, s 
an  nyi ban sze ren csés a kö tet vé gé re 
emelt Fü löp Mik lós-írás, hogy ez 
már rá vi lá gít, mi lyen sti lá ris lo gi ka, 
szcientikus ra ci o na li tás, pre cíz épít ke-
zés és ér ve lés a sa ját ja, ami kor önál ló 
(és ked venc) té má ját gon doz za. Van 
eb ben va la mi tá vol ság tar tás, poli-
tologikus el fo gu lat lan ság, ke rek be 
sza bott eljárásbiztonság… – a még-
oly so kat vi ta tott Sza bó De zsõt ven ni 
új ra gon do lás tár gyá nak ta lán nem is 
le het más ként, ha nem pub li cisz ti kai 
haj ci hõt akar ír ni, s õ nem azt akart. 
Ér ték tar tal mak és szö veg ös  sze füg-
gé sek, áb rá zo lá si és in terp re tá ci ós 
játsz mák, nyílt ver ba liz mus kont ra 
stíl bra vúr elem zé se ak kor is kö rül-
mé nyes Sza bó De zsõ ese té ben, ha a 
po li ti kai gon dol ko dót el vá laszt juk a 
re gény író tól, a fi a tal vi dé ki pe da gó-
gus me rész sé gét le hánt juk a ma gyar-
ság sors vá lasz tá sát sür ge tõ ma gá nyos 
gon dol ko dó vá te szi jóslatairól… 
– Fü löp Mik lós még is fi nom ér ve lé si 
cse lek so rát já rat ja meg ve lünk, míg 
vé gig visz az élet út ne héz ter he in, 
mo rá lis nyûg je in és kor sza kos vi lág-
kép-ke re sé si ka nya ru la ta in. S fu ra 
mód, a konk lú zió épp oly mar kán san 
„a min den kép pen meg õr zen dõ nem-
ze ti azo nos ság” a szel le mi együtt-
mû kö dés te rén, mi ként a sza bad és 
de mok ra ti kus je len kö tetkez dõ ví zi ó-
ja ese té ben is. Ez az ér zé keny üze net 
mint egy ke re te zi a kö te tet, s ha sor ra 
ves  szük az írá sok ból ki csen gõ köz lés-
tar tal ma kat, va la hol mind egyik er re 
rí mel: Bé li Gá bor nál a sza bad em ber
jog vé del mé nek Szent Ist ván tól a 19. 
szá za dig nyo mon kí sért his to ri ku ma; 
Deim Éva és Sza bó Zol tán ta nul má-
nyá ban a fre u di élet mû vet ele mez ve 
Erósz és Utó pia mint élet ösz tön és 
ha lál ösz tön küz del mé ben ki ala ku ló 

in terp re tá ci ó , mely a tár sa da lom 
tör vé nye it meg ha la dó ví zi ók kö zül 
az írás ra sza vaz, hogy a bûn tu dat és 
a be lá tás har mo ni kus moz gá sá ban 
lel je meg az em ber kö zi köl csön ha-
tás ok lé nye gét; Fleisz Já nos vagy 
Szakál Gyu la dol go za ta i ban a ci vil
kez de mé nye zé sek nyo mán ki ala ku ló 
egy le ti, pol gá ri és fo gyasz tá si kon ven-
ci ók ha tá sa a du a liz mus-ko ri és a két 
vi lág há bo rú köz ti vá ro si tár sa dal mak 
men tá lis össz ké pé re, ál mok, ter vek
és élet mód ok ös  sze han go lá sá ra, utal 
ugyan er re az iden ti tás-ál la pot ra; Var-
ga Ta más nál a de mok rá cia-tan (mint 
in téz mé nye sí tett po li ti kai ne ve lés, 
szocalizáció és po li ti kai kul tú ra ele-
me) szin tén a részt ve või sze re pet, a 
kon szen zust ke re sõ és a po li ti kai tu da-
tot a ki egye zé sek esé lyé vel meg ol da-
ni ké pes min tá za tot kí nál ja a „zsák-
ut cás ma gyar tör té ne lem bõl” va ló 
ki ke rü lés meg ol dá sa ként; Várady 
Zol tán rö vid írá sá ban szin túgy a 
nem zet tu dat tör té ne ti elõ ké pe i nek 
fon tos sá gát alá hú zó, a hó dolt ság ko-
ri po li ti kai har mó ni ák fon tos sá gát 
ki eme lõ gesz tu sa vá lik alap hang gá; 
Weiss Já nos pe dig a mun ka for mák és 
a mun ka nél kü li ség el té rõ szub kul tu rá-
lis szfé rák ban megnyilatkozó ha tá sa-
i ról ér te ke zik két for rás mû és azok 
ol va sa tai kap csán, in ter ak ci ós min tá-
za tok és in teg rá ci ós fo lya ma tok nar-
ratíváival küzd ve, de alap hang súlyt 
vagy egyen súlyt a hely zet fel mé rés, 
a ne ve lés és a tár sa dal mi tu da tos ság
kér dé sé re he lyez ve, amely a rö vid
tá vú ér ték szem lé let tér nye ré sé vel 
szem ben a hos  szú idõ sza kon át 
élet ké pes ként meg ma ra dó kö zös sé-
gi-mo rá lis hatásegyüttes fon tos sá gát 
eme li ki. To váb bi pél dák is idéz he-
tõ ek itt, de el kell hagy nom a töb-
bit…: an  nyi már ezek bõl is ki tet szik, 
mi kép pen kon tú roz zák Fü löp Mik lós 
gon dol ko dás- és ér ték rend jé ben a 
leg hang sú lyo sabb prob lé ma kö rö ket 
szin te egybehangzó, rí me lõ mó don. 
Aho gyan Vonyó Jó zsef mint kon zek-
vens és fel ké szült más képp-gon dol-
ko dó ról szá mol be „Mi ki” ese té ben, 
aki nek tá bor for má ló programossága 
nem csak a nem ze ti sors kér dé sek köz-
nap ja i ban, a Ba la ton-par ti sze mi ná ri-
u mok ban nyi lat ko zott meg, ha nem
(Orosdy Bé la jel lem zé sé ben) „Bibó-
féle de mok ra ta ként él te az éle tét, a 
szél sõ sé ge ket nem to le rál va tar tott ki 
el vei mellett”…, vagy Me leg Csil la
konk lú zi ó já ban: „az em ber nek ve le-
szü le tett ké pes sé ge van a tár sa dal mi 
rend új já épí té sé re. Az em ber ter mé-
sze tes ál la po tá hoz tar to zik olyan 
ci vil tár sa da lom ban él ni, ame lyet 
te mér dek er köl csi sza bály meg lé te 
tesz rendezetté…”, s a nagy szét bom-
lást, a csa lád, a szer zõ dé si fel té te lek, 
a cik li ku san szét esõ és új já szer ve zõ-
dõ tár sa dal mi egész jö võ jét épp ezért 
a tár sa dal mi tõ ké ben, a kap cso la tok-
ban meg lé võ ener gia több le te lesz 
ké pes garantálni…
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Mind-mind oly tar tal mak ezek, 
olyan fé le gon do la tok, s af fé le kí vá-
nal mak, me lyek ked vé re len né nek 
a vi tat ko zó, iro ni ku san vagy szkep-
ti ku san el lent-el lent mon dó Fü löp 
Mik lós nak. Mint hogy most már 
le han go ló an nem le het nek ked vé re, 
ezért is mél tány lan dó a kö tet egé-
szé nek vál la lá sa, hogy ugyan is nem 

re be gõ tó nu sú ódák ban zen ge de zi el 
Mik lós mi ben lét ét, ha nem épp a gon-
do la ti, aka ra ti és mo rá lis har mó ni ák 
ré vén iga zol ja: „Mi, akik is mer tük, 
sze ret tük, akik nek meg ada tott a tár sa-
sá ga, ez zel a kö tet tel em lé ke zünk Rá. 
Ab ban a re mény ben, hogy az, ami ért
élt, ma ra dan dó” (vall ják az Elõ szó-
ban a szer kesz tõk).

„Em lék kö tet té” len ni öt ven éve sen 
– rop pant szo mo rú ma ra dan dó ság. De 
Fü löp Mik lós hoz mél tó. Leg alább is 
el vi tat koz gat na rajta…

(Pé csi Tu do mány egye tem
Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, 2006)
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