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In memoriam Görömbei András

Görömbei András 2020 februárjában lett volna hetven-
öt esztendős. Az én nemzedékem számára, akiknek meg-
adatott az a hosszúra nyúlt „kegyelmi pillanat”, amely-
ben tanítványai lehettünk, örök fiatal marad. Még akkor 
is, ha láttuk, hogyan roskasztják meg az évek, hogyan 
környékezik betegségek, s tapasztaltuk azt is, miként vá-
lik az általa képviselt irodalomeszmény sokak szemében 
túlhaladottá.
 Görömbei András nekem azonban nem csak tanárom 
volt. Nem csak irodalomtörténész, nem csak egyetemi 
oktató és akadémikus. Nem; több volt mindezeknél. 
Példakép, gondolkodói minta, csalhatatlan értékőrző 
és értékteremtő. Papp Endre írja új könyvében: „Kon-
zervatív, visszafogott megjelenése, udvarias viselkedése, 
személyiségének közvetlensége, elegáns humora, ugyanakkor tartózkodó szemérmes-
sége, szerénysége a legkifinomultabb etikettek próbáját is kiállta volna.” Több évtized 
távolából is a mindig öltönyben mutatkozó, a legfiatalabb és még zöldfülű hallgatóval 
is a legnagyobb tisztelettel beszélő, ugyanakkor baráti társaságban jókedvűen ado-
mázgató, bántó tréfálkozásba ellenben sohasem keveredő férfi jelenik meg bennem, 
ha rá gondolok. Mostanában gyakran megesik, hiszen máig hihetetlen, hogy nincs 
közöttünk. Legalábbis fizikailag nincs. Mert szellemi síkon mindig itt van. Hallom a 
hangját, látom mosolyát, érzem erős, határozott kézfogását. Abban, hogy életem nagy 
részében irodalommal foglalkoztam, az ő szerepe elvitathatatlan. 
 Egyetemistaként elementáris hatást gyakorolt ránk, illetve rám. A vele való találko-
zás örökre eldöntötte, hogyan tovább. Az ő óráinak üvegharangja alatt mi sem volt ter-
mészetesebb annál, hogy az élet és irodalom kettőssége voltaképpen egy. Hogy nincs 
más, mint az irodalomban való létezés. Nincs fontosabb az írói művek értelmezésénél; 
nincs irodalmon kívüli lét. Oktatóként nem oktrojálta ránk a véleményét, nem az ő 
meglátása volt az egyedül helyes. Szabadságot adott és felszabadított. Igényességre 
nevelt, odaadásra, állandó értelmiségi készenlétre. Jobban mondva nem akart direkt 
módon nevelni, inkább felkészültségével, hihetetlen olvasottságával hatott. Nem tett 
mást, mint beszélt az irodalom számára legjelentősebb alakjairól. Németh Lászlóról, 
Sütő Andrásról, Csoóri Sándorról, Nagy Gáspárról. Szavainak zengő értelme úgy ha-
tolt a fiatal szívekbe, hogy onnan soha ki nem téphető már. Szelíden szólt, elkötelezet-
ten, küldetésesen. Nagy Lászlót, Sütő Andrást, Németh Lászlót általa ismertem meg,  
nagyságuk az ő optikáján keresztül fénylett fel.
 Maga is minőség-ember volt. Olyan egyetemi előadó, aki nem átallja Kassáktól 
évente újraolvasni az Egy ember életét ahhoz, hogy hallgatóinak élményszerűbb szemi-
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náriumot tartson. Diákjaiban sohasem a gyorsan letud-
ható feladatot, hanem a befogadó lelket látta. És a tehet-
séget. Akiben irodalmi affinitást érzett, azt maximálisan 
támogatta. Segítette abban, hogy kihozza magából, ami 
benne van. A Hitel szerkesztőjeként nem egy későbbi 
kritikus, költő, író pályáját indította el úgy, hogy publi-
kálási lehetőséget biztosított nekik a lapban. (S lehetett-e 
vonzóbb egy ifjú tollforgató számára annál, ha mondjuk 
Csoóri Sándorral, Ágh Istvánnal vagy Tornai Józseffel 
szerepelt egy lapszámban? Aligha.)
 Görömbei András kivételes tanár, maximalista kutató 
és mértékadó személyiség volt. A hetvenes évek második 
felében, amikor növendéke lehettem, még alig érte el a 
krisztusi kort, ám hatása már akkor megbabonázónak bi-
zonyult. Egyéniségének tisztasága, szemléletének tágassá-
ga, s nem utolsó sorban írásainak magával ragadó szép-
sége, nyelvének olvasmányos változatossága követendő 
modellé tette. Ő hívta fel a figyelmet az erdélyi és cseh-
szlovákiai, s az egykori jugoszláviai magyar irodalomra. 
Tőle hallottam először Sinka Istvánról, Kós Károlyról, 
Reményik Sándorról, Kuncz Aladárról, Szilágyi Domo-
kosról, Farkas Árpádról, Hervay Gizelláról, Székely Já-
nosról, illetve Fábry Zoltánról, Duba Gyuláról, Herczeg 
Jánosról, Domokos Istvánról is.
 Akkoriban még kevés tanulmányt olvastam tőle. 
Könyveinek többsége 1980 után jelent meg: A csehszlo-
vákiai magyar irodalom 1945–1980 (1982), „Ki viszi 
át…?” (1986), Sütő András (1986, 2007), Nagy Lász-
ló költészete (1992, 2005), Napjaink kisebbségi magyar 
irodalma (1993), Kérdések és válaszok (1996), A szavak 
értelme (1996), Létértelmezések (1999), Irodalom és 
nemzeti önismeret (2003), Csoóri Sándor (2003, 2010), 
Nagy Gáspár (2004, 2010), Sors és alkalom (2008), Azo-
nosságtudat, nemzet, irodalom (2008), Irodalom, nemzet, 
harmadik út (2012). Ekkor már tanárként fordultam 
köteteihez, amelyekben a magasrendű irodalomtörté-
nészi pontosság, a megértő kritika és a magyarságért, 
a magyar kultúráért, a magyar irodalomért felelősséget 
érző, európai látókörű tudós esszéisztikusan olvasmá-
nyos nyelven megírt tanulmányait forgathattam. Hall-
gatóimnak ma is az ő – a Tiszatáj Diákmellékleteként 
megjelent – Ady-portréját adom kötelező szakirodalom 
gyanánt.



79

In memoriam Görömbei András

 Görömbei András maga is „nemzet-ra-
gasztó” volt. Az irodalmat sorskérdések 
hordozójának, kifejezőjének látta és láttat-
ta. Munkáit valahányszor kézbe veszem, 
eszembe jutnak a Nyíregyházán, 2007. 
április 3-án, a Nagy Gáspár halála után 
pontosan három hónappal tartott emlék-
konferencián, a költő Sárfelirat című köte-
te kapcsán megrendülten előadott szavai. 
„Meggyőződése volt – mondta korán halt 
barátjáról – hogy az irodalom egziszten-
ciális jelentőségű eszköze az emberlétnek. 
Költészete és esszéíró művészete egyaránt 

azt tanúsítja, hogy a tisztesség ma is emberi lehetőségünk akkor is, ha cselekvő módon 
részt veszünk a történelemben. Műveivel és emberi magatartásával a magyarság tör-
ténelmi tudatát, nemzeti önismeretét próbálta megtisztítani, a nemzet létérdekeihez 
felnöveszteni.”
 Ez év februárjában lett volna hetvenöt éves. Hét esztendeje halott. Lelkemben 
élő fiatal alakjára rákopírozódnak temetésének pillanatképei. Bár ismerem Arany Já-
nos Széchenyi-ódáját, amely szerint „Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte 
kincsét, ámbár napja múl; / Hanem lerázván, 
ami benne földi, / Egy éltető eszmévé fínomul”, 
mégis hiányzik. Hiányzik a biztos pont, az er-
kölcsi-tudományos origó, amelyhez lehetett 
igazodni. De megmaradt az az esztétikai-világ-
képi útmutatás, amelyet az Irodalom és nemze-
ti önismeret című esszéjében fogalmazott meg: 
„Az irodalom ismereti-önismereti funkciójának 
megértését Heidegger művészetfilozófiájának 
alapgondolata is segíti. Eszerint a műalkotás a 
maga módján feltárja a létező addig elrejtett lé-
tét. »A műalkotásban a létező igazsága lép mű-
ködésbe. A művészet az igazság működésbe-lé-
pése.« Az igazság »a létező el-nem-rejtettségét 
jelenti«. Irodalmunk egyik fő vonulata ilyen ér-
telemben is a nemzeti önismeret semmi mással 
nem helyettesíthető megnyilatkozása, a nemzeti 
lét rejtett, de létező tartományainak föltárása, 
fényre hozása.”


