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D P

Köszöntő
Korompay H. János . születésnapjára

Jelképnek is elgondolkoztató, s illik e szép alkalomhoz, hogy a magyarban felköszönte-
ni és megköszönni egy tőről származnak. Köszöntőm köszönetmondás. Hálás vagyok,
nemcsak azért, amit egyetemi éveink óta személyesen kaphaam barátomtól, hanem
az egykor alig remélt örömért, hogy láthatom töretlenül kibontakozni életét és mun-
káit. Mindannyian, akik közelebbről ismerhetjük, emlékszünk a lassan két évtizeddel
ezelői válságra, amikor lélegzet-visszafojtva vártuk három egymást követő agymű-
tétje eredményét. Utólag már sokan bevallhatjuk, mennyire féltünk s félteük aól,
hogy derékba törik pályafutása, első könyvét (Műfordítás és líraszemlélet : Egy félszá-
zad magyar Baudelaire-értelmezései, ) nem követik újabb művek, sőt talán őt ma-
gát is elveszítjük. Már az egyetemen felnéztem rá mint egy évfolyammal fölöem járó
(bár csak pár héel idősebb) tekintélyre, de ekkor, a kórházban tanultam meg igazán
tisztelni : bámulatosan derűs nyugalommal viselte ismétlődő megpróbáltatásait. Máig
látom gézturbánba bugyolált fejjel, amint erejéből még arra is futja, hogy betegtársai-
ban tartsa a lelket. „Ez volt az én amerikai utam” – tréfálkozo később, ellenállhatatlan
szójátékkal, merthogy az Amerikai úti idegsebészeten operálták. Amikor onnan (ma is
megkönnyebbülés leírni) visszajö, mintha kikezdhetetlenebb biztonságérzeel, pon-
tosabb irányérzékkel, a fontos és lényegtelen szempontok elválasztásának csalhatatla-
nabb ösztönével folytaa volna mindazt, amit elkezde. Mint aki megtudo valamit,
s nem tévesztheti szem elől többé. Azóta nemcsak saját munkái készültek és készülnek
el rendre, köztük hézagpótló korszak-monográfiája (A „jellemzetes” irodalom jegyében:
Az -es évek irodalomkritikai gondolkodása, ), hanem átvee a Sáfrán Györgyi
halála óta gazdátlan maradt Arany János Összes Művei kritikai kiadás szerkesztését,
megszervezte új munkatársi gárdáját, a sorozat XVII. köteteként sajtó alá rendezte a le-
velezés -től -ig tartó szakaszát, mely -ben megjelent, s már előkészületben
a többi. Nehéz körülmények közt leletmentő expedíciókat vezete Szalontára, hogy le-
fényképezzék Arany széljegyzeteit, s ugyano -ben fontos konferenciát szerveze
a Csonka-toronybeli Arany János Múzeum centenáriumára, anyagát kötetben is köz-
zé téve (A két Arany: Összehasonlító tanulmányok, ). Mindezek melle kezdeől
nagyszabású szövegkiadói munkát végez elődei hagyatékának gondos sáfáraként, le-
gyen az a nagy példakép: Horváth János posztumusz műveinek, majd egész életmű-
sorozatának megjelentetése, Korompay Bertalan néprajzi és irodalmi tanulmányainak,
Fest Imre emlékiratainak, vagy (Czigány Lóránal közösen szerkesztve) a kiváló anglis-
ta Fest Sándor összegyűjtö írásainak sajtó alá rendezése. Akik a közelében dolgozha-
tunk, s egy-egy értekezlet után megkapjuk tőle az épp megtárgyalt szövegünkre vonat-





kozó megjegyzéseinek listáját, vagy a témánkhoz olvasmányai közben talált adalékot,
rácsodálkozhatunk a kapo papírszelet spontán írásfolyamatra valló, mégis letisztul-
tan harmonikus elrendezésére, s a gyönyörű kézírást olvasva az ado téma szakkér-
désein túl hálásan eltűnődhetünk az önzetlen segítőkészség rejte, szinte nem is ebből
a világból érkező üzenetén. Mit kívánhatok neki . születésnapján? „Hol, mit kezd-
tem, abban véget…” vágyakozo a mindkeőnknek legkedvesebb magyar klasszikus,
aki úgy érezte, sok munkája maradt „félbe’-szerbe’”, végül azonban megadato neki,
hogy a számára legfontosabbat, a Toldi-trilógiát befejezhesse, s fellélegezve odaírhassa
a végére, „Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam.” Ezt szeretném Jánosunknak is :
hogy bírja erővel, nemcsak az Arany-összkiadás befejezését, hanem sikerüljön megva-
lósítania legdédelgeteebb terveit, megírnia Horváth János életrajzát és a pálya végére
tartogato monográfiát Arany költészetéről. Közben (ha magamnak is kérhetek) még
minél többet dolgozhassunk egymás melle a kéziraárban.


