
FODOR ANDRÁS 

Két látlelet 1947-ből 
Az ablaknál 

Oly kivont tekintettel néztem 
a Collegium udvara fölé, 
alig is vettem észre, 
ahogy az eső szála 
lebeg kint és lenyaklik. 

Tavaly ősz végén, Kaposváron, 
iskolánk második emeletéről 
bámultam így a város fölé, és 
hirtelen mint a vakhit 
ütött belém akkor, hogy én itt 
valami fontos titkot megértek. 

Hogyan is volt? 
Lassanként újra élem, 
míg szemem tapogatja 
a házak nedves oldalát, élét. 

A világ ezer szemmel néz, de 
most mind lehunyta, csak én 
vigyázom valamennyit 
Isten szeme helyett — egy pillanatra. 

Tokaj, Tisza-part 

Sohase láttam, de 
ilyennek képzeltem. 
Vén fatörzsek rácsán 
siklik el a víz. 
Az ágak lombfülén 
babrál még a nyár, de 
küldik lehüket már 
a kék hegyek is. 

Túl, homokos marton 
ballag le a gúlya'. 
Egy tehén kérdően 
bámul át. Igen, 
holnapután nekem 
nyomom se lesz itt, de 
ezt a képet innét 
magammal viszem. 
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Baranyából Somogyba 
Ez az én örökségem, És húz tovább, hogy közöttük szülessek, 
e kétmegyényi föld, hintázó távlatok, terek, 
anyám, apám és őseik világa. vonalak játszó aszimmetriája; 
Az ő szemükkel is ligetek, völgyek, dombok 
nézem a hegykanyarból föl-lebukó hullámú orma — 
a zöldek, barnák kontrasztba futó mintha köztük az út csupán 
mély sávjait, a körben forgó változás 
megélem, húzd meg—ereszd meg 
hogy pendül össze sóvár kötele volna. 
fényben a kék, a sárga. 

S végül az érkezés, 
az első sorsom adta város: 
virágos járdák, parkok, 
nagy, sáfrányszínű házak, 
szorongató és boldog kalodák. 
Platánsorok derengő 

alagútjaiban 
még mindig ott bolyongok, 

örök diák. 

(1990) 

Az ötvenes évek közepének irodalmi életéről 
BESZÉLGETÉS FODOR ANDRÁSSAL 

— Az Eötvös Kollégium hogyan készítette fel tudásban és erkölcsi tartásban mindarra, 
ami az 50-es években bekövetkezett? Mi volt az a minőségeszmény, amihez igazodott? 

— Ezek részben közismertek, de amit a magam személyes sorsa szempontjából 
mindenekelőtt el kell mondanom, az, hogy nagyon kemény filológusi reglamája volt a 
kollégiumnak. A szeminárium volt tulajdonképpen az igazi erőpróba, és ott magyartanára-
im, mind a három, maximális teljesítményt követeltek. Kezdetben Keresztury, majd amikor 
ő elkerült a kollégiumból igazgatóként és tanárként is, akkor Szauder József, végül pedig 
Király István. Keresztury volt talán az eszményien jó, mert ő nem csak filológus volt, hanem 
nagyon fontosnak tartotta mindig a stiláris helyreigazítást is egy-egy dolgozatban. Szauder 
kitűnő volt, de az a fajta kegyetlen, adatokon és apró tényeken el-elakadó ember, aki szinte 
büntetésszerűen újra és újra visszatért dolgokra. Ám tőle is nagyon sokat lehetett tanulni. 
Lényegében azt lehet mondani, hogy ez a két tanár az igazi Eötvös kollégiumi eszményt 
szolgálta. Szauderen érződött már, hogy alkalmazkodik a politikai változáshoz, Király pedig 
teljesen ennek a szorgalmazója, előtanulója volt. Tény, hogy még nem döntött el bizonyos 
elveket, hogy Pázmány például hol van- az átformálódó irodalmi köztudatban. Általa 
valamiképp a politikai relativizmus lépett be közénk, és ez a kollégium romlásának az 
időszaka már. Kereszturyval kapcsolatban még annyit, hogy ó még a „mindennek utánajár-
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