
nevezett cikkének (Bábeli könyvtár, magyar könyvespolc, 2000, 1998. május, 53-60), s 
az abban felmerülő számtalan, internettel kapcsolatos problémának a megbeszélése volt. 
Horváth Iván felhívta a figyelmet arra, hogy még soha nem volt ekkora szükség a szö
veggondozási elvek szigorú betartására, szakmai felügyeletére, mint most, amikor óriási 
érdeklődés és elképesztő nyomás van az irodalmi szövegek számítógépes kezelése iránt 
(pl. Digitális Akadémia, Neumann Könyvtár). Nem mindegy, hogy milyen szövegek 
kerülnek fel a hálóra: pongyolán szkennelt és félreértett versek, regények vagy követke
zetes elvek alapján felvitt szövegek, életmüvek. A Bizottság szakmai támogatása szüksé
ges ahhoz, hogy (egy kidolgozandó szabályzat megvitatása után) tudományos színvonal 
legyen megkövetelhető a most kialakulófélben lévő „bábeli" káoszban. Horváth Iván 
jelezte, hogy fiatal kutatói csapatával vállalkozna egy textológiai vitaanyag elkészítésére. 
Bíró Ferenc mindkét beszámolót fontosnak és hasznosnak nevezte, s jelezte, hogy levelet 
készít az Akadémiának a néprajzi kutatások és a textológiai munkák megbecsülésének 
segítésére. 

Kelevéz Agnes 

A Martinkó András-díj 1998. évi odaítéléséről 

Az Irodalomtudományi Intézet Martinkó András-díját 1998-ban S. Varga Pál kapta, 
„Az ember véges állat" (Kölcsey irodalomfelfogásának kultúrantropológiai hátteréről) 
című tanulmányának elismeréseként. 

A díjat az átadási ünnepségen, 1998. január 31-én az alábbi beszéddel köszönte meg a 
díjazott: 

1983 őszén, TMB-ösztöndíjasként, nekiláttam tudatlanságom Augiász-istállójának 
kitakarításához (legalábbis akkor azt hittem, hogy ez ügyben herkulesi képességek birto
kában vagyok). Beültem a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárba (Debrecenben egyedül itt 
szabadpolcosak a szakmai folyóiratok), s elkezdtem levenni az ItK, az It, a Helikon, a 
Literatura s még néhány folyóirat számait, szépen egymás után, szisztematikusan, s min
dent elolvastam, ami közel s távol érdekes lehetett szempontomból. Cetli cetli után, borí
ték boríték után telt meg, annak rendje és módja szerint. Akkori borítékjaimat elővéve, 
Martinkó András nevét Berzsenyi Fohászkodásának - az 1976-os ItK-ban megjelent -
elemzése fémjelzi. De a borítékon van egy másik cím is: Bevezető gondolatok egy „val
lásos" Ady-vers elemzéséhez - s szögletes zárójelben: teljes szöveg. 

Nos, ez a teljes szöveg egy fénymásolat. (Méretei miatt került ki a cédulák közül, az 
Ady-szakirodalom közé a könyvespolcra.) Nem hiszem, hogy a jelenlévőknek monda
nom kell, milyen konnotációi vannak egy fénymásolatnak - 1983-ban. (Szamizdat, a 
fénymásológépek rendőrségi nyilvántartása - meg egyáltalán: öt forint volt egy oldal.) 
Nos, én Martinkó András dolgozatát elkezdtem ugyan jegyzetelni, de hamar abbahagy
tam, mert az egészet le kellett volna írni. Mivel a könyvtárban működött (rendörségileg 
ellenőrzött) fénymásológép, rászántam 115 forintot, s lemásoltattam az egészet. (Hogy az 
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- oldalankénti - öt forint nemcsak Megyerinek, a színésznek volt elég sok pénz anno, 
hanem nekem is, abból gondolom, hogy az utolsó oldal tíz sornyi szövegét inkább leje
gyeztem s otthon írógéppel leírtam.) 

Ne tessenek csodálkozni azon, hogy a Berzsenyi Fohászkodását tárgyazó tanulmány
ról - amelyik pedig talán szakmailag komolyabb, s akkori munkám szempontjából is 
fontosabb volt - „csak" jegyzeteim vannak, míg az Ady-dolgozat arra késztetett, hogy -
dacolva a körülményekkel - minden szavát, minden betűjét birtokomba vegyem. 

Hogy finoman fogalmazzak, nem leledzettem az előfeltevésmentesség („Voraus-
setzungslosigkeit") elméletileg ugyan elvárható, de gyakorlatilag nehezen megvalósítható 
pozíciójában. írtam volt ugyanis egy dolgozatot A nem racionális megismerés esélyei 
címmel, amely 1982-ben megjelent a Valóság című folyóiratban. Egy akkor mérvadó 
egyetemi személyiség (nem irodalmár) szerint ezzel az írással kimerítettem az irraciona-
lista propaganda vádpontját, ezért jelenlegi állapotomban nem tart rám igényt az intézmény. 

Elég friss volt még ez az emlék, amikor szemembe tűntek Martinkó András mondatai. 
„A mitológia nem dogma — írja -, nem is transzcendencia (még kevésbé obskurantizmus 
vagy babona), hanem - igényében - filozófia (ismeretelmélet) és tudomány, melynek 
alapjában azonban a ráció magyarázatán túleső, sőt azt többnyire nem is igénylő, azzal 
vitába sem bocsátkozó hit, mint a valóságnak egy, a ráción felül helyezett elv, »igazság« 
alapján titokként való felfogása, átélése áll." S alább: „felismerhető egy hullámmozgás, 
melynek egy intellektuális, racionális, tudományos és egy metafizikus, irracionális, mito
logikus - más szóval egy istent (s minden transzcendenciát) elhárító, kiiktató és egy 
istent kereső, istent »építő«, istennel (vagy más transzcendenciával) érvelő, okoló hullá
ma követi váltakozva egymást. Az előbbivel általában együtt jár az autonómia megnöve
kedése, az emberi tudás addig elért fokának túlértékelése, sőt nem ritkán önteltség, gőg s 
túlzott magabiztosság. »Mindent tudok már, mindent...« - mondják a Csongor és Tünde 
tudósával. Kevesen jutnak el végül a Tudós őszinteségéig - »semmit sem tudok«. De 
sokan, az igazán keresők úgyszólván kivétel nélkül eljutnak a végtelennek vélt tudás 
korlátaihoz, a megválaszolhatatlan eszkhato logikus kérdésekig [...]." Az Ady fellépését 
megelőző fél, háromnegyed század - olvasom, olvastam tovább a dolgozatot - „egy isten 
nélküli, racionális-scientifista-technicista »hullám« - a modern materialista pozitivizmus 
kora volt. Ám ezzel - az emberi haladásban egyik legnagyobb - korral s a kornak tudo
mányával is úgy járt az ember, mint Csokonai a felvilágosodás hatalmas örökségével 
[...]: »Nagy kérdés, amellyet ha mélyen vizsgálok, / Még több mélységnek mélyére talá
lok.« A 19. század végén - a 20. század elején (akárcsak ma, közel száz év múlva) a 
tudományos haladással egy időben mind az univerzumban, mind a természetben, az 
anyagban, a történelemben, az emberben, a lélekben stb. halmozódnak a kifürkészhetet
len »mélységek« [... ]." 

Ezek Martinkó András mondatai. Ezek a mondatok a reveláció erejével hatottak rám. 
Felvillanyoztak, megvigasztaltak, s megnyugtattak, hogy nem vagyok egyedül. Minden 
szavára, minden betűjére: szükségem volt. 

Amikor Martinkó e dolgozatának néhány (kevés) elavult mondatát olvasom (a vallá
sosság formáját öltő ateizmusról beszélvén jegyzi meg, hogy az ateistának „egy Marx-
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nak, egy Leninnek kell lennie ahhoz, hogy [...] elkerülje [...] az ateizmusnak, materia
lizmusnak irracionális-vallásos hőfokú abszolutizálását"), ebben is magamra ismerek: 
ugyanígy próbáltam én is, a magam hályogkovács, dilettáns módján, egyensúlyozni, a 
hivatalos ideológia képviselőinek az ő nyelvükre lefordítva közvetíteni azt, ami erre a 
nyelvre ab ovo lefordíthatatlan. (Talán inkább azokra gondolva, akik, bár ezt a nyelvet 
beszélik és használják, nemigen hisznek ebben az ideológiában.) 

Martinkó András írásai attól fogva mérvadóak voltak számomra. Madách-dolgozatom 
megírásához az ő tanulmánya adta meg 1985-ben a döntő lökést. Madách művészi terem
tő munkája, úgymond, „az analógiáknak, kapcsolatoknak, kölcsönös függőségeknek és 
drámai szerkezeti átkötéseknek egy olyan szilárd, művészileg ellentmondás nélküli, ará
nyos, szép műstruktúrát eredményezett, melynek nincs párja a világirodalomban. [...] 

Madách azonban még tovább fejlesztette müve komplexségét és egyetemességét. 
Eszmei, gondolati drámáját három síkon »viszi színre« és »viszi véghez«. A három sík
nak azonban - általában - egészen más az ismeretelmélete, gondolkodásformája, igaz
ság- és érvényességi rendszere, hitele és hatása. Ami az egyik síkon érvényes, igaz, netán 
szép, nem föltétlenül (sőt csak ritkán) az a másikon vagy a másik kettőn. És ezzel el is 
érkeztünk Az ember tragédiája körüli, véglegesen máig sem elnyugodott heves viták és 
nézeteltérések gyökeréhez. Valóban »nézet«: látószög, »álláspont« kérdése ez. Az egyik 
síkon felvetődő kifogásokat ugyanis nem lehet igazolni a másik sík érvelésével. Alig 
lehet olyasmit állítani Az ember tragédiájáról, ami ne lenne igaz is, meg téves is a más és 
más »nézet« alapjáról. Mondanom sem kell, hogy a hiba nem a műben, hanem a műalko
tásra nem alkalmazható megközelítési módokban, »készülékekben« van. Aki nem ismeri 
fel és el, hogy egy irodalmi alkotásban minden rész - legyen az akár egy egész sík -
igazsága, hitele, érvényessége nem önmagában, csakis az egész műben kapott szere
pének, funkciójának függvényében fogható fel, nos azzal nehéz lesz a jövőben is szót 
érteni." 

Minthogy tehát Martinkó munkái egyre fontosabbak lettek nekem, szerettem volna fi
zikailag is birtokolni őket. A Teremtő idők című könyvet azonban akkor már sehol sem 
lehetett megszerezni. Antikváriumokban sem. A kötethez végül 1988-ban jutottam hozzá. 
Amikor Barta János meghalt, az a szomorú megtiszteltetés ért, hogy választhattam szak
könyvtára legértékesebb darabjai közül. így került birtokomba a kötet recenziós példá
nya, amelyet ö használt a tanulmányszámba menő bírálat megírásakor. (A kötetben ott 
van Tverdota György felkérő levele - a levél hátoldalán Barta ceruzajegyzetei.) 

Megkerestem a bírálatot. Őszintén meg kell mondanom, hogy bennem, aki Barta Já
nosban - a tanítványának tanítványára is kiterjedő figyelme okán - (nem kis nagyképű
séggel) már korábban mesterét tisztelte, ez a bírálat meglehetős zavart keltett. Aki ismeri, 
bizonyára egyetért velem abban: ritkán bíráltak meg könyvet oly igazságtalanul szigorú
an, mint Barta a Martinkóét. Álláspontját érteni vélem (nem szereti a „túl-értelmezést"; 
nem szereti, amikor az esztétikai szemponttal szemben eszmetörténeti szempontok érvé
nyesülnek egy irodalmi mű értékének megítélésekor stb.). A recenziós példány azonban -
amely amúgy a Barta munkamódszerét tanulmányozó filológusnak ritka csemege - arról 
tanúskodik, hogy az idős tudós magának sem akarta bevallani, mennyit tanult a nála tíz 
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évvel fiatalabb pályatárstól. Míg ceruzajegyzetei közül a legkisebb maliciózus megjegy
zés is bekerült a bírálatba, alig van nyomuk benne azoknak a néma, ám sokatmondó 
aláhúzásoknak és kereszteknek, amelyekkel a recenzens Martinkó szellemes, találó vagy 
éppen revelatív megállapításait jegyzi. 

Ám a méla utódnak igazából nincs is szüksége arra, hogy akár a bíráló, akár a megbí
rált számára mentséget vagy magyarázatot keressen. Az ugyanis, hogy Martinkó Ady-
dolgozata revelatív hatással lehetett rá, elképzelhetetlen lett volna Barta János Ady-
dolgozata, a Vallásos élmény, életélmény és küldetéstudat Ady lírájában című dolgozat 
nélkül, amely - minthogy a KLTE irodalmi tanszékeinek kiadványában, a Studia Littera-
riában jelent meg - a kossuthos magyar szakos egyetemisták körében mindjárt megjele
nésekor közkézen forgott. 

Az már aztán a fátum (meg a lustaság) munkája, hogy ez a két, egyszerre (az Ady-
centenáriumra írt), vagyis egymástól függetlenül keletkezett, egymással mégis legben
sőbb rokonságban álló dolgozat különböző időben jutott el hozzám. Ám ha komolyan 
veszem szerzőjüket, akkor nem csupán metaforának szánom, hogy Martinkó András és 
Barta János lelke itt van most, s ha (félre a komolysággal) a lelkeknek van karjuk, átöle
lik egymást. 

„Keveseknek adatik művei által nemzedékről-nemzedékre közvetlenül hatni" - írta 
Martinkó András Kemény Zsigmond regényművészetének utóéletén töprengve. Nos, ami 
engem illet: nagyerejü mondatait - akár Adyról, akár Berzsenyiről, akár Vörösmartyról, 
akár Keményről vagy Madáchról szóljanak - úgy olvasom, úgy hallgatom, mintha leg
égetőbb, legszemélyesebb kérdéseimre szabott válaszok volnának. Hogy a következő 
nemzedék is így érzi-e majd, az már nem Martinkó Andráson múlik. 

De ha már Barta János lelkét s szellemét is megidéztem, engedtessék meg még egy 
megjegyzés. A jelenlévők jól tudják, hogy a Teremtő idők akadémiai díjjal jutalmaztatott. 
A Martinkó András nevével fémjelzett díj átvételekor is jó, ha az ember látja a maga 
láthatatlan Barta Jánosát, aki egyetlen hibát, egyetlen aránytalanságot sem hagy kritikus 
szó nélkül. 

Végül: őszinte szívvel köszönöm mindazok -jelenlévők és jelen nem lévők - segítsé
gét, akik tanácsokkal, információkkal láttak el munkám során, s bomlott cimbalom gya
nánt zavart lélekkel köszönöm meg a Martinkó András-díj kuratóriumának, hogy e nagy 
megtiszteltetésben részesítették munkámat. Külön örömömre szolgál, hogy a díjazottak -
egyelőre nem túl hosszú - sorában tanáromat s kollégámat, Imre Lászlót követhetem. 

S. Varga Pál 
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