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V V

Úgy fél évszázad…

S 

Minthogy Bojtár Endrével (igazában: Bandival) nagyon is kortársak va-
gyunk, sokszor amit én érzek, ő is olyasféleképpen érezheti. Minthogy a
továbbiakban az utóbbi fél évszázad (= felnőkorunk) általános(ra) festé-
sét nem adom, és ehelye inkább néhány témát említek – ezért elöljáróban
kell pár szót szólnom az ilyesfajta visszatekintésekről.

Mostanában több ízben is „volt szerencsém” több évtizedre visszatekin-
tő mai emlékiratok, naplók vagy visszaemlékezések közelébe jutnom. (Oly-
kor bár ne teem volna…) Nem is az volt meglepő, mennyire „szelektív” az
emberi emlékezet – még akkor is, ha az utólagos hamisítvány biztosan nem
is tudatos, nem is érdekvezérelt. Az is köztudo, hogy az egyén perspek-
tívája milyen gátlástalanul önös és véletlenszerű. Csak az utóbbira hozok
olcsó példát. Gimnáziumi osztályunk egyik találkozóján derült ki, hogy
egyik osztálytársammal gyakorlatilag órára egyszerre mentünk át a Lánc-
hídon Budáról Pestre  októberében, a harcok közti szünnapon – csak ő
az északi, magam a déli gyalogjárdán. Arra mindkeen emlékszünk, hogy
míniummal tatarozták-festeék a hidat, még o volt a hivatalos „FRISSEN
MÁZOLVA” felirat is, ami kihívo számos magánfeliratot is, amelyeken a
„frissen mázolva!” szöveg alá oda írták a hirtelen forradalmárrá vált szí-
nészek, papok, sportolók (stb. – bizony mennyi stb. !) nevét. Én emlékszem
arra a kézírásos szövegre is (aminek i csak a poénjét adom): „Magyar va-
dászok! A kommunisták kicsavarták kezünkből a puskát és a kopót ! De mi
most újra éledünk! Találkozunk… (i is i).” Számomra ez az a groteszk
kontextus, ami oly sok mindent megmagyaráz e felejthetetlen napokból-
hetekből ; és amit osztálytársam nem ve észre – mivel ő egy másik járdán
ment, egyébként ugyanonnan és ugyanoda.

Bandi hatvanéves korában ado interjúja a legszebb és legőszintébb
igazán „kortársi” visszaemlékezés, amit olvastam. Még a kis önstilizálás-
sal és csakazértse-önsajnáltatással együ is. (Lásd a  Mm május . cí-
mű, szinte rejte kiadványt.) Mégis meglepődtem ezt most újból is átol-
vasván, ő mennyire döntő elemnek tartja életútjában „játékszenvedélyét”.
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Magam sokkal inkább sportmeccsre járását véltem domináns életvitelnek:
aleatorikus természete bizonyságának. Biztosan én tévedtem. Sőt, azt sem
tudom, miképp és meddig tarto kórusban éneklése. Aztán érdekes, hogy
mi tudtommal sosem találkoztunk koncerten, illetve nem beszéltünk a ze-
néről. Amivel meg azt is szeretném érzékeltetni, hogy az én legőszintébb
portrém róla is csak olyan, mintha már egy tébolyodo múzeumlátogató
vandál pusztítása után állna előünk a kép: darabokban.

Aztán – szerencsére, ha kétesre is – mind a hatvanadik, mind a hetve-
nedik évből/évről sok más kortársi portréi és önportré is „idesereglik [ami
tovatűnt])”. Ezek hangvétele rendszerint különbözik. A későbbiekben már
nem is csak az a tanulságos, hogy egyre szubjektívabbak (stb.). Ennél in-
kább az, hogy hatvanéves korában az ember még az életútján o haladónak
érzi magát, voltaképpen előre tekint, és a múltból sok mindent azért nem
magyaráz, mivel az úgyis közérthető, és mindenki más is tudja az akkori
eseményeket. Ezzel szemben a hetvenedik évben az ember már nem tekint
előre [„a fej lehajlik, és lecsüng a kéz”] – és visszafelé is alig, hiszen ér-
zi, voltaképpen az igazi kortársakon kívül senki más nem tudja, mi is volt
„akkor”. Hogy stílszerű legyek, „fogadjunk egy kerek tízesbe”, hogy ezt a
kifejezést legtöbb olvasóm ma már nem érti, vagy nem pontosan érti !

Hogy irodalmibb példával éljek, újabban kánonromboló-kánonépítő
pályatársak léptek fel. Nem az énekkarokban, hanem az irodalmár-kóru-
sokban. Magam azt hiszem, hogy ennél inkább az irodalmi „műveltség”
változik időről időre, és nem is mindig hatalmi vagy oktatási változások
mia. Gondolom, Bandi sem tudja fejből idézni azokat a verseket, ame-
lyeket Pálóczi Horvát gyűjtö össze. Vagy a karthágói harangokat meg a
tenger mormolását egyedül hallgatást. Szüleim személyesen ismerték az
iú József Ailát, szereék is – de saját költészethasználatuk Adyval feje-
ződö be. Azt gondolom, mi, Bandival együ József Aila, Weöres Sándor
verseit, az Így írtok ti ! szövegeit tudtuk egymás közö ha nem is idézni,
inkább csak utalni rájuk, mint közkincsre. A mai fiatalok (azaz az ötven-
évesek és a náluk is fiatalabbak) már más művekből tudnak utalgatni –
ha és amennyiben. Legfeljebb Béni és Frédi rímvilága közös velük/velünk.
Ezért is külön érték Bandi kvalitásérzéke a tegnap magyar irodalma iránt.
Ami nála nem csoportérdekből származó ízlésterror, hanem valódi tetszés.

Hetvenévesen az ember – ha őszinte, és van mire – sokkal inkább azt
veszi észre, mi mindent nem csinált meg, amit pedig terveze. Már nem azt
sorolja, mit ért el (vagy azt érzékelteti, még mi mindenre vágyik/vágyhat-
na/vágyna), hanem egyre kétségbeeseebben/kétségbeejtően jelzi : ezt is,
azt is csak szereem volna megcsinálni ! Bojtár Bandi esetében is – tudom,
egy mégoly gazdag életmű előterében (vagy háerében?) is – érvényes
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ez annál inkább, mivel ő maga is tudja, hogy meg tudta volna csinálni
mindazt, vagy még most is meg tudná csinálni. Ha… A sztereotip válasz :
„ha lenne rá idő”. Ám az igazi válasz ez : „ilyen az élet”. Szorgalmas és
sokáig élő, nagy emberek, mondjuk, Goethe se, Arany János se fejezte be
mindazt, amit elkezde.

Bandi ugyan sokaknál jobban tud szelektálni, könyvsorokat és cédula-
kötegeket és témaköröket kidobálni. Ám nemcsak én nézek fel most a szá-
mítógép képernyője mögöi (elői) falra, ahol polcszámra vannak köny-
vek (másumeg cédulák, másolatok, vázlatok), amelyeket témaköreinkhez
úgy fél évszázadon át gyűjtögeünk, és már aligha írjuk meg az ezekből
kikívánkozó dolgozatokat. Azért e vágybirodalom mégsem kudarc, inkább
szívmelengető kortina. És még most sem adom vissza Bandinak azt a pár
(első) tartui szemiotikai kiadványt, amit tőle kaptam kölcsön. (Persze, azért
gyakran meg olyan balti művet is kerese rajtam, amit sosem ado köl-
csön.)

Még a személyi kapcsolatokról kell pár szót említeni. Bandi is igazán
családszerető, barátkozó ember. Mindmáig. Ám ő is észrevehee, bizony
egyre fogynak azok az alkalmak, amikor családtagjainkkal, barátainkkal
csakugyan összejövünk. Még akkor is, ha ők nem távoztak el örökre vagy
távolra. Régebben nyilván több volt a közös tennivaló, meg a személyes
kommunikáció is más volt egy telefonhiányos és internet nélküli világban.
Meg aztán  óta Bandi igazi főhadiszállása már Horány, és nem a sajátos
utcanév-folytonosságú Lónyay/Szamuely Pesten. [És Devecseri verséből
tudjuk, „de a dühös orángután / rögtön kiszállt Horány után”.]

Azért igazán nem fogytak el a „barátok”, legfeljebb azok az alkalmak,
amikor egymás mellé ülhetünk, mint például az Osiris Kiadó karácsony
elői vacsoráin – amikor még voltak ilyenek.

E  

Mi -ben szüleünk, és főként középiskoláinkban még o taníto mind
a „régi jó” tanárok, mind az „új tanárok” első, dinamikus nemzedéke. Tu-
lajdonképpen ekkoriban leginkább a szegény és tehetséges tanulók érvé-
nyesülheek – és mivel ekkor még nagyon is léteze a „származási kate-
gorizálás” a továbbtanulásban, meg az iskolák nagyon is szigorúan „kör-
zetiek” voltak, jól kelle felelni, sokat kelle tudni ahhoz, hogy az ilyen
akadályokat át tudjuk ugrani. Azt hiszem, Bandival együ igazán nem is
volt fogalmunk arról, mások (a „pesti elit”) milyen kapcsolathálózat révén
kerültek az egyetemre: mi a kitűnő bizonyítványok, önképzőkörök, tanul-
mányi versenyek révén jutounk előre – és az egyetemen is ugyanez az
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akadályverseny folytatódo tovább. Ilyen értelemben mi is „első generá-
ció” voltunk, annak minden szegénységével, bumfordiságával meg penge-
éles előnyével. Rengeteget olvastunk, passzióból is. A különösebb nyelvek
iránt őszintén érdeklődtünk. Aztán mindebből kiderült, hogy voltaképpen
az irodalomtudomány felé fordultunk. Ilyen platformon kerültünk össze az
egyetemen személyesen is. Egyébként akkor és o a „legjobbak” a „leg-
jobbakkal” barátkoztak, szinte datálhatatlan egyértelműségével az ókori
„arisztokratizmus”-nak. Magam, néprajz szakom ellenére, az irodalmi di-
ákkört vezeem. (Ez nem a költői alkotókör volt.) Gondolom, ekkortájt az
orosz szakos Bandi sem feladta irodalmi művek alkotását, hanem hamar az
irodalom elemzése kezdte jobban érdekelni.

 és  „hangulata” közö pedig ég és föld volt a különbség. 
közelségemiami nemKISZ-tagként jutounk az egyetemre, viszont, ami-
kor végeztünk, már mindenki az volt, sőt köztük elég sokan páragok is.
Ezek már nem a régi munkásmozgalom, vagy egy korlátolt ideológia új
nemzedéke, vagy a húsosfazékra orientált akarnokok voltak (bár voltak
ilyen évfolyamtársaink is), hanem csakugyan baloldalra tájékozódók, akik
a „konszolidáció” soránmindig egy-egy lépéssel továbbmerészkedtek. Nem
is programszerűen, inkább automatikusan, azaz sokszor és sokáig. Az -
as évek közepéig a mi pesti bölcsészkarunkon nemcsak Che Guevara vagy
az „igazi” Marx volt dugáru, hanem például Lukács György is, mindezek-
nek még az iúsághoz kellő valamiféle szellemi forradalmiság-stije is
volt. Mégsem leünk filozófusok, pedig érdekelt bennünket a teória. Ta-
lán ehhez túl szélesen szelektáltuk olvasmányainkat. Bandi pedig a cseh
privátélet és a lengyel avantgárd vonzásában a bölcseletnél többre tartoa
az „emberarcú filológiát”. És együ derültünk kiváló társunkon, aki nagy
komolyan „korunk Leninjévé” kívánt válni.

Az egyetemen a korábbi tanár-diák képlet ismétlődö: a klasszikusan
régi professzorok (Kniezsa István vagy Bárczi Géza), a különös tudást fel-
halmozók (mondjuk Harmaa János, Telegdi Zsigmond) vagy a fiatalabbak
(Péter Mihály, Huerer Miklós) egymás melleisége. Mi magunk még-
is leginkább olyan irányba tájékozódtunk, ahol nem akadhato egyetlen
igazi szakértő tanárunk sem. Külföldre hamar kijutounk, ám o is csak
a szakirodalom, nem eleven professzorok váltak „mestereinkké”. Bandi a
kelet-európai . századi új irodalmakat, majd a baltisztikát szemelte ki
magának. E téren ilyen értelemben ily módon máig autodidakta – noha a
nemzetközi porondon majd megismerte kor- és pályatársait.

 abból a szempontból is szerencsés év volt, hogy (nyilván az elő-
ző évek során gyakorolt káderlefejezés és nem káderfejlesztés mia) hirte-
len nemcsak középiskolai tanári munkahelyek támadtak az ekkor végzeek
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számára. Csak az évfolyamunkból vagy tízen kerültek különböző tanszé-
kekre, és végül is majd’ ennyien akadémiai tudományos kutatóintézetekbe
gyakornoknak.

Bandi hűséges és terepálló. Ezóta az Irodalomtudományi Intézet mun-
katársa. Ahol bürokratikus vezető sosem volt. (Magam ugyanennyi időt
egyetlen munkahelyemen, a Folklore Tanszéken töltöem el.) Többször is
megkérdezték tőlünk: miért nem váltogauk a munkahelyeket (ez akkor fi-
zetésemelkedést jelente), miért nem maradtunk külföldön,  után mi-
ért nem vállaltunk politikai szerepet? Erre mindenkinek megvan a maga
hivatalos (és szerencsés esetben az ehhez közel álló belső) válasza. Gondo-
lom, azonban i is az az igazi válasz : „ilyen az élet”. Viszont azt megem-
líthetem, hogy e fél évszázad során éppen a sokoldalú, nyelveket beszélő,
külföldön elismert kortársaink tértek haza, vagy maradtak ihon és a ma-
guk „tudományos” keretei közö. Bandi egész életműve azt jelzi, hogy az
igazán jól megismert szépirodalmi műveket, amelyek formáját és szerke-
zetét igen precíz módon tárta fel – mindig is társadalmi ténynek tekintee,
amelyek mondanivalóját tartoa a legfontosabbnak. A groteszk iránti lel-
kesedése ehhez képest a második szint.

Magam a régi magyar irodalmat is érintő dolgozataim révén jutoam
el az akkor még irodalomtörténetinek neveze intézet szobáiba : Stoll Béla,
majd Klaniczay Tibor pártfogásába. Ugyan nem oani bíztatásra foglal-
koztam Emil Staiger irodalomelméletével, ám ennek révén hamarosan Vaj-
da György Mihály és Nyírő Lajos szobáiba is bejáratos leem. Ők kértek
először „irodalomelméleti” írásokat tőlem. Bandi ugyanígy járt. Legfeljebb
neki még Sziklay László (és Dobossy László) is mentora volt. Gyakorlatilag
egyetemista korunkban már jártunk a Ménesi útra, és hamarosan befogad-
tak minket kiadványaikba is.

Ezek közül a legnevezetesebb a Nyírő Lajos szerkesztee Irodalomtu-
domány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. A
végül is -ben megjelent áekintés egész évtizedig készült, voltaképpen
valamilyen „elméleti színvonalemelés” és „a marxizmus eszmei offenzívá-
ja” kampány keretében. Kezdetben a marxista irodalomszemlélet számos
ágazatát is bemutaa volna, mégpedig széles, nemzetközi keretben. Az el-
készült dolgozatokat stencilen sokszorosítoák, és többször is megvitauk.
Volt belső, szakmai és műhelyvita is. Meg ideológiai rostálás : mivel az iro-
dalmat ilyen szempontból pártunk és államunk akkor még fontos jelen-
ségnek tartoa. Mindig baj volt az egyes szövegek terjedelmével : hol túl
rövid, hol túl hosszú volt a benyújto változat. Bandi a modern lengyel
irodalomelméletet írta meg, de igazán sok más tanulmány tárgykörében is
jártas volt, hozzá is szólt a megbeszéléseken. Nekem a folklórkutatás juto,
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és ebben persze a proppiánus morfológia (sőt ennek folytatása is) benne
volt. Velünk nem is volt baj. Ám a „marxista” fejezetek íróival annál több.
A hazai ideológiai frontok vonultak át meg át az ilyen írásokon. Volt köz-
tük színvonalas írás, meg több borzalmas és dogmatikus, meg értelmetlen
és felfújt iromány is. Az igazi problémákról pedig alig ese szó: volt, aki
nem tudo, és talán olyan is, aki nem mert ezekről elgondolkodni. Végül
csak úgy jelent meg a minden tervmunka-határidőt elcsúszó kötet, hogy
egy második (soha meg nem jelenő) tanulmánykötetet ígértek, amely csak
a marxista irodalomelmélet „klasszikusait” tárgyalta volna.

Azt hiszem, nekem csak háromszor kelle átírnom a szövegemet : hol
hosszabbra, hol rövidebbre, hol modernizálva. Aminap kezembe került egy
ilyen átíratás : nem sok értelme volt. Ám hangsúlyozom, mindig tudomá-
nyosan igazolható tényeket és adatokat hoztunk, nem brosúraszöveget. És
a munka közben megismerheük Köpeczi Béla, Hankiss Elemér, Miklós
Pál (és szinte utólag Bonyhai Gábor) érvelési rendszerét is.

Amire ez a mű elkészült, Bandi már (és még) a teljes kelet-európai
(vagyis az albántól a beloruszig terjedő) avantgárd líra tipológiáján dolgo-
zo. Meg Ingarden irodalomontológiája, sőt, Charles Morris értékelmélete
érdekelte. Nála láam először Morris könyveit, hogy hamar rájöjjek, sze-
miotikusnak jobb volt ez az amerikai … költő. Bandi életművének ihon és
a külföldön legismertebbé vált kötetei ekkor formálódtak ki. És e közösség
segítee hozzá későbbi szegedi, majd a CEU keretében folytato oktatói
munkásságához is.

És ha lesz tíz év múlva is ünnepi kötet, és ha élek, végre megírhatom
számára az akkor ígért áekintést a finn avantgárd líráról. Vagy legalábbis
egy fejezetét, mondjuk Edith Södergran bemutatását. Mára talán felnőem
e feladathoz. Egyébként Bandinál ez a rész, meg a minimális „finnugor”
avantgárd bemutatása hiányzik csupán. Igaz, azóta sem készíte el más
ilyen áekintést.

Hogy miképpen teltek végül is eléggé tudományos és eléggé szabad
napjaink, még egy példával tudom illusztrálni.

Bandi minden irodalmi témáról tudo egy mindennél jobb lengyel
monográfiát. Így húzta elő Henryk Markiewicz Az irodalomtudomány fő
kérdései című könyvét (először ), amely máig a legjobb marxista ké-
zikönyv. -ban, Bandi fordításában jelent meg. Ám nem teljesen! A
lengyel kiadás ugyanis kiegészíti René Wellek könyvét, amelyben az iro-
dalomtudomány nemzetközi bibliográfiáját is adja, -től, területekként
tagolt táblázatban. Persze, csak a „nyugati” műveket. (Wellek egyébként
Amerikába emigrált „cseh” volt.) Markiewicz ehhez hozzá tee a „keleti és
marxista” művek kronologikus táblázatát is. Bandi a tőle megszoko mó-
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don, csak úgy, közölte a Gondolat Kiadóval, hogy ezt is ki kell egészíteni
még a magyar adatokkal is – és hogy ezt én fogom csinálni. Magam hó-
napokon át dolgoztam ezen – ingyen. Életem egyik legszebb feladata volt,
és ha valamicskét megtanultam egy engem érdeklő tudomány fejlődésnek
nevezhető mocorgásairól – ekkor történt. Aztán a Gondolat Könyvkiadó
nemcsak az én bibliográfiai rovataimat, hanem egyáltalán Markieviczét
sem közölte. „Terjedelmi okokból”, meg hogy nálunk kisalakú volt a kötet,
nehezen fért volna el a szedéstükörben négy- vagy hatrovatos táblázat. Azt
hiszem, ez csak féligazság volt, és valahogy ezzel a „húzd-meg-ereszd-el”
móddal kompenzálták a kiadóban, hogy egy valóban marxista és valóban
kitűnő mű mégiscsak rekordgyorsasággal megjelent magyarul. Ráadásul
nem is egy moszkvai kiadás farvizén. Bandi egyébként Markiewiczet Wel-
lek fölé is emeli az utószóban.

Amikor évekkel később elmeséltem Markiewicznek a történetet, meg
azt, hogy azóta is, ha antikváriumban járok, és irodalomtudományi köny-
vek kerülnek elém, most is úgy kategorizálom őket, hogy beveem-e annak
idején őket „az én Markieviczembe” – ő azt mondta : „jó magának, ezt meg-
teheti. Ahhoz azonban, hogy Wellek bibliográfiáját kontrolláljuk, évekig
kellene Európában élnünk.” Ami egy bölcs ember szava volt. (Egyébként ,
ma már töredező gépelt lapon nekem még megvan „a magyar irodalomtu-
dományi művek kronológiai mutatója –”. Tanulságos olvasmány.)

V B 

Barátkozó természetéből, hamar kialakuló szolid családi életéből fakad,
hogy gyakorlatilag én látogaam a lassan bővülő lakásukba hozzájuk. Ahol
dolgoztunk, beszélgeünk, információkat cseréltünk. Ő kérdezte tőlem,
hogy Tandori Dezső mindig jó költő volt-e? (Nem.) Ő hívta fel figyelmem
Esterházyra. És örült, amikor Lengyel Péterről kérdeze, és akit én vélet-
lenül már ismertem, sőt első (?) írásairól meg azt mondtam „úgy tudhat
írni, mint Csehov”. Amivel halálra sérteem akkori író-urát. Bandiékhoz
felkapaszkodva, olykor liezve náluk olykor már o volt valaki, vagy köz-
ben jö. Igen gazdag készlet : Kerényi Gráciától Gömöry Györgyig, Jurij
Scserbaktól Dániel Ferencig (aki máig sem adta vissza azokat a könyvei-
met, amelyek alapján az amerikai magyar kivándorlásról ígért filmet készí-
teni). Vagy az emigráns észt politikatörténész, Rein Taagepera, aki a Vér-
mezőről zokni nélküli szandálban érkeze. Olykor Bojtár telefonon kap-
csolt össze emberekkel, mint mondjuk John Neubauerrel, aki a régi nagy
világirodalom-történet új, „csomópontok hálóit” bemutató köteteket jelen-
tet meg (a régi AILC-vállalkozáshoz méltó lassúsággal). Még azok is, aki-
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ket nem láam Bojtáréknál, mint például Zdenek Mathauser, régi és baráti
lelkesedéssel szokta emlegetni a kiváló kartársat és futballdrukkert. A. J.
Greimas kegyeibe magam is Bojtárt említve kerültem. A korra jellemző,
hogy Bandi hozaa le a Valóság (vagy a Nagyvilág?) hasábjain Greimas
első magyar nyelvű írását – a icagói emigráns litván folyóirat, a Metme-
nys hasábjairól. Lehetséges, hogy erre senki sem figyelt fel? Vagy ha igen,
cinkosan hallgato?

Bandi nem fukarkodo barátai körbekínálásával. Noha azért a jobbakat
inkább megtartoa magának.

E pamlagon inkább ő mesélt az Irodalomtörténeti Intézet vitáiról és a
pártgyűléseken megnyilvánuló szenvedélyes frakciózásról. (Minthogy ha-
sonló beszámolókat hallhaam mások révén a Filozófiai Intézetről és a
Közgazdasági Intézetről, nemcsak azt a tanulságot vonhaam le igen ko-
rán, hogy nincs értelme „ideológussá” fejlődni – hanem azt is, hogy az EL-
TE és különösen a BTK ehhez képest szellemi félemelet, hogy ne kevesebbet
mondjak.) Engels-tanulmányaimat még valahogy eltűrte környezetem, ám
Marx világtörténelem-felfogásáról íro cikkem máig sem jelenhete meg.
Egy ízben az akkori arab-izraeli háború „mia”. A folklór esztétikájáról
íro könyvemben azért egyes ilyen passzusok olvashatók. Most gondolom
úgy, hogy Bandi még ehhez képest is csökevényesebben volt marxista. És
sosem volt lukácsista – még respektusból sem.

Hogy mindez mikor ment át valamilyen alternatív szervezkedésbe?
Nem tudom. Hankiss Elemér az Idegen világban? () a maga szemszö-
géből találóan mutatja be ezt az ezerféle újra törekvést. A Valóság folyó-
irat, a Tömegkommunikációs Kutatóközpont működésének első szakasza, a
strukturalista irodalomelemzést kipróbáló konferenciák kora volt ez. Még a
Világirodalmi Lexikon minden egyes kötete is hozo új módszerekre hivat-
kozást, merészebbmondatokat. Hovatovább új kiadványokat, folyóiratokat
igényeltünk.

A legnevezetesebb ilyen terv (sokak számára) az Eszmélet volt. Mi, ke-
vésbé beavatoak Horgas Bélát és Levendel Júliát ismertük, és a hozzá-
juk járó, végtelenül széleskörű, társadalomtudósokként szárnyát bontogató
csapatot. Inkább csak sejteük, hogy egy generációval feleünk (Levendel
László révén) a politikai és kultúrpolitikai vezetéssel (a kiadó Kardos, az
akadémikus Köpeczi, sőt maga Aczél) is folytak – sehova sem vezető –
tárgyalások. Az Eszmélet akkor nem jelent meg. Viszont egy korhű (ám
barna és skót) borítékban még őrzök ilyen emlékeket. Meglepődve látom,
hogy Horgas Béla levele, amelyben az új folyóirathoz szorosabban tartozó
– embertől folyóirat-programszerű bemutatkozást kér,  kora őszén
kelteződö, és szinte naptárszerűen jósolta meg az első számok megjelené-





i
i

i
i

i
i

i
i

sét, ezek bemutatóit, vitaüléseket, stb. El is küldtem lerista szövegemet,
ami akkor nem jelent meg, hiszen a hatalom az -tól eddig húzogato
mézesmadzagot ekkor végképp elvágta : nem le Eszmélet. Sőt, megmaradt
a folyóiratba szánt tanulmányom is : A hagyomány öltözetei, amely sokkal
inkább az első fogalomról szól. És máig sem közöltem.

Gondolom, nem is kell megemlítenem, hogy e körbe Bandi révén kerül-
tem. És noha mi ritkán találkoztunk külföldön, azért két ilyen eseményre
emlékszem.

A hatvanas évek közepén ő Varsóban volt, és véletlenül ugyano volt
Szabolcsi Miklós is, aki később az Irodalomtudományi Intézetben (és má-
su) a strukturalista, majd szemiotikai poétika támogatója és felügyelője
volt. Minthogy Úrnapja volt, Lengyelországban csak a templomok voltak
nyitva. Így utaztunk a wilanówi kastély megtekintésére. A nagyon is baráti
beszélgetésből derült ki számomra, hogy Bandival mi keen egy teljesen
más nemzedék vagyunk: tulajdonképpen szabadabbak, mint minket kor-
dában tartó főnökeink.

A másik ilyen találkozás  augusztusában, Prágában volt, a szlavis-
ta kongresszus alkalmával. Szállást nekem Bandinak a rádióban dolgozó
barátja szerze, és a felállványozo épületben nem volt egyszerű bármit
vagy bárkit megtalálni. (Egy héel később e felismerést a szovjet behato-
lók is megszerezheék.) Bandi szállóban lako, és „munkareggeliken” fo-
gado, ahol az új viszonyokra hivatkozva határozoan követeltük, hogy a
mézet ne kávéskanállal kelljen kimerni, hanem külön mézkanállal, ahogy
az a polgári világban szokás volt. És csakugyan, a hrabali pincér elő is hoz-
ta a régi kelléket… Persze, maga a kongresszus, Tito elnök látogatása, és
egyáltalán a szó szoros értében utolsó napjait élő „emberarcú kommunista
Prága” volt és maradt a feledhetetlen élmény mindkeőnknek.

 őszén egy ideig a budapesti csehszlovák nagykövetségenmég vetí-
teek cseh filmeket. Minthogy a Magyar Néphadsereg ekkor még a szom-
széd országban állomásozo, nálunk meg nem szereék, ha még mindig
fraternizálunk a csehekkel, bizony a munkásmozgalomból ellese módon
mentünk oda, külön és külön utakon, úgy is jöünk el, és megbeszélt he-
lyen (az Oktogonon) találkoztunk, hogy megbeszéljük a filmeket. Gondo-
lom, a magyar elhárításnak nem volt nehéz dolga, ha mind a tucatnyi mo-
zilátogatót figyelte is. Többen ugyanis nem voltunk… (Aztán ennek is vége
szakadt, hogy visszamenjek Jugoszláviába, ahol viszont én a horvát televí-
zióban élő adásban láthaam Jan Pala temetését.)
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Mi a jó modern magyar irodalmi mű sajátos szépsége? Miben is áll irodal-
mak (és kultúrák) igazi összevetése? Erről én sokat tanultam Banditól és
műveiből. Csak most nincs terem ezt részletesen dokumentálni. Ebből elég
annyi, hogy a valódi komparatizmus nemcsak az egyezések kimutatásából
kell, hogy álljon. És amit mindig nagyra értékeltem ízlésében és tájékozo-
ságában: ez mindig sokrétű volt, nem leegyszerűsíte. Tőle nemcsak Hra-
balról lehete hallani, hanem Škvoreýről, sőt Vančuráról is, és rosszat is
egykori bálványokról, mint mondjuk Václav Černýről.

M  ,  ,
   

Anci, iabb Bandi, Péter. Nélkülük az idősebb Bandi nem is létezhete vol-
na.

B  ,  

Minthogy a magyar strukturalizmus végül is a Ménesi úton születe, Ban-
di az ilyen konferenciákon (azaz  óta) részt ve. Az egyikre eljö Kas-
sák Lajos is. Őt egyedül Bandi ismerte már korábbról. De nem mindegyik
rendezvényen játszo szerepet, és például szemiotikai jellegű írására vagy
felszólalására nem is emlékszem.

Baltisztikájához némileg több közöm van, ám erről pár sort már írtam
a . születésnapra. E téren is önálló utat jár : az „ősi balti mítosz” oly sok
híve bizonyára nem olvassa szívesen illúzióromboló írásait. Az utóbbi év-
századról íro könyvei inkább kultúrpesszimust tükröznek. Egy végtére is
nyugodt, elégede, derűs embertől ! Még igen régen mondta, hogy folklo-
ristaként én „a kultúra fonákjával” foglalkozom. Remélem, ha elolvasta a
-be ado cikkeimet, rájöhet, hogy – alábecsült. Ezekben ugyanis in-
kább a kultúra fonákja kerül elő – a folklór körítése nélkül is. Aól tartok,
ez a dezilluzionista (a folyóiratban „övön aluli”-nak minősítve népszerű-
síte) felfogás a derűs Bojtár Endrétől sem áll távol. (Én még emlékszem
viszont arra is, amikor évtizedekkel ezelő azzal a nem is annyira steril
gondolatkísérleel foglalkozo: „ha értünk jönnek” – kedves maiak, tet-
szik tudni, mit jelent e kifejezés? –, melyik barátunkhoz mehetnénk biztos
menedékbe?)

Mindez e fél évszázad magyarországi hozadékaként nem is véletlen és
nem is meglepő.
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Egyébként, ha arra gondolunk, mit csináltunk meg e hosszú idő ala,
egyszerű a válasz : azt valósítouk meg, ami  (Budapest) ígérete volt.
(Bár Bandi tagadja, hogy már akkor észrevee volna, milyen világtörténeti
esemény téglatörmelékén bandukoltunk akkor.) És azt, amit -ban (Prá-
ga) szemünkkel láthaunk, csodálhaunk, majd befelé és nagyon csönde-
sen siraunk. Meg azt (, megint Budapest), amiről mások is azt mond-
ták – mi kezdtük. És aminek folytatásából – cseppet sem véletlenül – ki-
marasztoak. Azt, hogy közben közvetíteünk, írtunk, elméletileg is jó iro-
dalomelemzéseket készíteünk, létrehoztunk egy-egy nálunk hiányzó tu-
dományt (Bandinál ez a kiábrándult baltisztika), egy olyan komparatiszti-
kát műveltünk, amelyet sehol másu ilyen színvonalon nem tudtak elérni
– ez csak az egyén vigasza volt, és amit minden önbizalom ellenére sem
tudtunk a társadalom üdveként felfogni. Meg amihez sem külföldön, sem
ihon nem is gyűltek tanítványok.

Az ohoni boldogság a külső idegenség keretében olyan édes.
Bojtár Endre egész életútja példaszerű és sikeres. Ma is a sancta sere-

nitas jellemzi. Ám Bandi is ilyen elégede lenne az utóbbi fél évszázaddal?
A kérdésben a válasz ! Kifolyt már a kádból a víz a karácsonyi hal alól. És ki
tudja, lesz-e még karácsony, és ha igen, mikor és milyen? A távoli utókor –
ha lesz – biztosan megbecsülheti Bojtár Endrét, a jelentős irodalomtudóst.
A barátai pedig még szerethetik is.

Ez a tanulsága életművének: az említe fél évszázad eredményeként
és éppen azzal dacolva.
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