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„Jó a zseni a háznál!" — mondta nemegyszer, mikor a debreceni Egyetemi 
Könyvtár Olvasószolgálatát megint kihúzta a csávából. Gyakran tette. Mert amit 
más tájékoztató könyvtáros hosszas kutatással keresgélt elő szakkatalógus, bibliog-
ráfia és lexikon segedelmével, azt ő könnyed bravúrral a fejéből húzkodta elő. 
Enciklopédikus tájékozottságával mindig tiszteletet vívott ki a kollégák körében, 
s ezen nem rontott az sem, ha néha mégsem tudott megfelelni rögtönzésével a 
kívánalomnak. Ilyenkor is érdemes volt azonban meghallgatni, mert a kérdés ugyan 
nyitva maradt, de néhány aforizmával, különös adattal gazdagabb lett az olvasó is, 
a könyvtáros kolléga is. 

Máskor ült a tájékoztató katedráján, s elmerült egy-egy sakkfeladványban. 
Megállt előtte a tanácstalan egyetemista, és csak állt, csak várt. Nem merte a sza-
kállas polihisztort megzavarni. — Bocsánat! — hebegte a delikvens ilyenkor, mire 
a Mester: — Semmi, semmi! Azért vagyok, hogy zavarjanak. — Aztán elmerülten 
magyarázni kezdett. A magyarázat előadássá terebélyesült, aki a környéken volt, 
odacsődült, s hallgatta a rendkívüli egyetemi előadást. Ha irodalomról volt éppen 
szó, csakúgy hullottak a keresztnevek. Attila, Gyula, Áron és Zsiga bácsi, mert 
aki beszélt, kortárs, nemzedéktárs volt; barát és bajtárs, maga is költő, aki szeré-
nyen csak annyit mondott erről, ő is megtett a versért annyit, hogy ki jár jon neki 
egy kis magyar halhatatlanság. Emlékezetesek voltak ezek az előadások, mert 
feledhetetlen definíciókkal ékeskedtek. Illyés Gyuláról például megjegyeztük, hogy 
ő az a poéta, „akinek helyén van a lángesze"; az életről pedig megtanultuk, 
hogy „életveszély". Aztán vége lett a rögtönzött előadásnak; Feri bácsi elvonult a 
matematikai intézetbe, sakkpartira. Üresen maradt a tájékoztató katedrája, de a 
minőséget nem lehet hivatali idővel mérni. Nem mérték ott sem avval, pedig már 
megíródott a nagy mű a könyvtárról, mint üzemről, s a munkamegosztás és az 
üzemi szervezettség nehezen viselte az egyéniség rapszodikusságát. 

Arról soha nem esett szó, hogy a Mester regényhős is. Pedig tudta, hogy Né-
meth László Égető Eszterében Hallgató Sándornak hívják, s ő szónokol azon az iro-
dalmi esten, melynek két vendége a „nagy író" és Méhes Zoltán, vagyis Móricz 
Zsigmond és Németh László. Az estet bevezető szabadelőadás pompás jellemzésé-
nek hitelességét tanúsíthatom. „ . . . egyik szójáték a másik után villózott elő fel-
zaklatott agyából, mintha nemcsak fordította volna Shakespeare-t, de be is oltotta 
volna a mongol puszták monoton dobjába" — jellemzi találóan a szónoklatot Né-
meth László, majd szóról szóra idézi is: „öregek szeretik azt hinni, hogy minden 
új generáció degeneráció.. . Elfelejtik, hogy a- nemzet "nemzett, tehát nem valami 
absztrakció, hanem épp azok, akiket ők megnemzettek. . . . A nemzedékkérdés ren-
desen eltökélt meg nem értés . . . A Válasz (a fiatalok folyóirata) nem válaszfal, a 
nemzedék nem nemzet-ék. . . In és nem restauráció magnára van szükségünk (kap-. 
csolta össze a fennálló rendet Bacon művével), nem feledve el persze, hogy a leg-
nagyobb re mindig a legnagyobb in és ad is lévén: a legnagyobb forradalom: a 
norma rendjének a helyreállítása, a legősibb revolúció (á praepositiók bámulatos 
helycseréjével) a dolgok integritásáért folyó küzdelem" — és így tovább, annyit 
jegyezve meg, hogy a zárójeles kitételek Németh László kommentárjai. 

Csomorkány különcei közt Hallgató Sándor a polihisztor. „Sanyi megőrizte azt 
a tulajdonságát, hogy mindenhez szakértőként : tudott hozzászólni, mint régen Ver-
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giliushoz." De ő volt ott a költő is. „Gyenes minduntalan Sanyihoz fordul. Te vagy 
a költő." „Te a fővárosi sajtóban is név vagy, Sanyikám." S az is Hallgató Sándor, 
aki ifjúsága idején fogadásból bevágta az egész Faust I.-t. 

Németh László Égető Eszteréről nem beszélt Pákozdy Ferenc senkinek Debre-
cenben. Nem bízott meg fogékonyságunkban, nem feltételezte rólunk, hogy fülünk 
van az iróniához, s ebben talán volt is igaza. Netán szó szerint vettük volna Hall-
gató Sándor jellemrajzát, s evvel elrontjuk a termékeny nevelési helyzetet. Mert 
többet okultunk benne, mint valamennyi tanórán. Elevenebb és emlékezetesebb 
azoknál. Pákozdy Ferenc azt mutatta meg hallgatóinak, hogyan kell viselkedni 
intellektuális helyzetben, s az ötvenes évek elején ízelítőt adott olyasmiből, ami 
akkor teljesen hiányzott; a szellemi játék izgalmas atmoszférájába vonta hallga-
tóit. Akár tréfára is vehettük az egészet, holott egyáltalán nem tréfált. Ahogy 
Németh László csomorkányizmust elemző regénye sem gúnyolódás. 

Pákozdy Ferenc 1904-ben született Hódmezővásárhelyen. 1922-ben érettségizett 
Budapesten, aztán medikusnak ment. De orvosi tanulmányait nem fejezte be, 
viszont doktorált jog- és államtudományból, vagyis elvégezte a jogakadémiát. 1928 
és 1944 közt újságíróskodott, tehát mégsem lett jogász. Az orvosi fakultáson szer-
zett tudása viszont polihisztorsága alapja lett. A felszabadulás után néhány évig 
Vásárhelyen dolgozott az államigazgatásban, de 1952-ben Debrecenbe költözött, ahol 
az Egyetemi Könyvtár szolgálatába állt. Az egyetem akkori rektora, a jelentős 
tudós, Bognár Rezső, földije, mint Rapcsák András is, a matematikaprofesszor. 
Testvéröccse is debreceni teológiai professzor volt már akkor, a neves vallástör-
ténész, Pákozdy László Márton. Az egyetemre igencsak a rektor hívta az Egyetemi 
Könyvtár javára, de azon tapasztalat okán is, hogy a tehetség Csomorkányban 
különc lesz, a nagyvilágban beteljesülés. Kicsit későn is érkezett a hívás. A költőt 
magában Pákozdy már-már eltemette, hányatott életét elunta, az újságírás a szel-
lemét igen megfárasztotta. Közigazgatási tevékenysége életformaváltásra kénytette. 
Mikor Debrecenbe érkezett, könyvtári tisztviselő akart lenni, semmi más. A köl-
tészet fiatal éveinek, bolyongásának emléke csak. 

Volt e bolyongásnak két fényes fordulata; mindkettőt szívesen elemlegette. 
József Attilához fűzte mély barátság. 1933-ban, a költőt ért támadást egy hónappal 
előzve, rajongó méltatást írt a Külvárosi éj című verseskönyvről. De a támadó cikk 
szerzőjét is Pákozdy Ferencnek hívták. Ügy érezte, ebben a véletlen névazonosság-
ban a sorsa ad hírt magáról. És másik vállalkozásával is megjárta. Első verses-
kötete után több mint tíz évvel, ugyan saját költségén, adja ki — 1943-ban — 
második lírai kötetét, a Förgetegben-t, de nyomban megjelenése után elkobozták, 
s az emelt vádak alapján vallásgyalázásért elítélték. 

Hallgató Sándor, az Égető Eszter hőse mondja egy helyt magáról: „A termé-
szetemből hiányzik az ökonómia. Ez tán furcsán hangzik, de a szenvedéllyel is 
lehet gazdálkodni. Énbennem ez a képesség hiányzik. Nálam a szenvedély rögtön 
baj t is jelent." Valóban, érdemes megkérdezni, mi hiányzott Pákozdy Ferencből, 
hogy kiváló tehetségével és nagy műveltségével mégsem tudott nemzedéktársaihoz 
felnőni. Két verseskötete — A Tisza sirálya (1927) és a nevezetes Förgetegben nem 
volt elég ugyanazon az íven tartani pályáját, amin barátai, nemzedéktársai oly 
könnyeden röptettek. 

Polihisztorságát orvosi tanulmányainak köszönhette, akár Németh László. Nyelv-
tudásban is kitűnt, s angolul például olyan jól tudott, hogy a negyvenes évek ele-
jén lefordította, 1943-ban kiadta Shakespeare szonettjeit. Később — 1955-ben — a 
Vihart is magyarította. De amit Shakespeare-ben oly igen szeretett, az saját haj 
lámát a ' túlzásig fokozta. A szikrázó szójáték, a manírig hevített nyelvi bravúros-
kodás költészetének is jellemző vonása volt és maradt élete végéig. Mert szerette 
agyát játszatni. Sokrétű tájékozottsága, szellemének fűtöttsége a természetéből 
hiányzó ökonómia okán könnyen elszabadult, s bátorítást nyerve, verbalizmusba 
fordult. Ha egyszer fölpattant a szóra, oly szédült vágtára fogta, hogy megállítani 
alig tudta, • . .. . • . 
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- Ahogy aFörgetegben verseit-Olvassuk, ez a vágta előbb Petőfi, azután Ady vers-
tá ja i t átlózZa.' De azt is megfigyeltük,-hogy'Adyhoz érve lassúdik ..Van tehát Pá-
kozdynak egy petőfieskedő korszaka, majd utóbb Adyhoz pártol. De sem Petőfi-
nek, sem Adynak, nem epigonja. Különösen, akkor ámulunk, mikor Ady száj tar tá-
sát mímeli, és már-már saját hangjára talál. így van Petőfivel is. Nem jár vele 
úgy, mint a tizenkilencedik századi petőfieskedők, mert ő nem. külsőségek szerint, 
hanem zseniális vonásaiban éli át és imitálja a Petőfi-lírát. Az egyszerűséget ott 
ragadja nyakon, ahol éppen a legtermészetesebb, ahol a költői dikció és a közvet-
len prózabeszéd már-már-egybeesik; a kettőt hajszál választja el egymástól:. 

Nem hiába mondják, hogy kutyának 
kutya a barátja, 
nincs barátom egy se már, csak 
a szomszéd kutyája. 

Vagyis a jól értett Petőfi-verset imitálja; s ő, aki máskor elszalad, egy-egy Petőfi-
szerkezet fölhasználásával ugyanazt az ökonómiát produkálja, mint mestere. ' Petőfit 
azonban főként ritmusérzékenységében követi. A prozódia különben is éppoly má-
niája, mint a szójáték. S há emebben intellektusát csillogtatja, amabban ösztönös 
tehetségére vet hangsúlyt. És Adyból is azt veszi ki, a ritmikát és a fordulatossá-
got. Nem a kész fordulatokat, különösen nem a nagybetűs szimbólumokat, ahogy 
az Ady-epigonok szokták, hanem az éppen kidalolható szókapcsolatot, a nyers for-
dulatot, a kemény és súlyos szavakat tagolja Ady versdallamaira, megmérhetetlen, 
de fölérezhető ritmusa szerint. Hallott és nem jegyzett tagolás szerint! S ha vélet-
lenül hexametert csinál, Fazekas módjára hangszereli. Nála a hexameter nem emeli 
ünnepivé a dikciót, a próza természetes kényelmével öltözik a versmondatba a nyelv. 

Kiváló kultúra, poétái műveltség mégsem támasztja föl a saját hangot. A mér-
téktelenség pedig retorikába taszítja Pákozdyt. Amit Németh László Hallgató Sán-
dorról, a szónoklóról ír, most az is talál: „Ott állt a két nagy kolléga közt, egyedül 
a fölgyújtott homlokával, egy alaktalan gondolatmassza jött föl a fejéből s az 
alkalom ösztönzésére, hogyha más úgysem érti meg, legalább ez előtt a két ember 
előtt kitüntesse magát. Eszter egy szót sem értett abból, amit mondott, nem is 
erőltette, hogy figyeljen, de érezte, hogy Sanyi eltévedt, egy lázas arcokból álló 
erdőben önmagát tart ja szóval, érzi, hogy amit csinál rossz, s épp azért nyúj t ja , 
hogy egy nagy remekléssel helyrehozza." 

A Förgetegben verseinek nincsen címe, számozottak, mint Shakespeare szonett-
jei. A százhét vers utolsó darabjai közt azonban remeklések is vannak. Jobbára 
ritmikai rémeklések. Pákozdy lírája egy kései mesterkedő poéta költészete benyo-
mását teszi. Egy poéta praeceptor alkalmi daliását, akinek van mesterségi kul túrája . 
Sokkal többet tud a versről, mint amennyit magából belevisz. Alkalom vagy szerep 
ragadja el, de ha néha megfeledkezik azokról, és ritmikai tapasztalatát, nyelvi lele-
ményességét hagyja szabadon érvényesülni, még ha túl is í r ja a verset, annak 
zenéje és nyelvi parádéja megszüli a poétái varázst. 

Debrecenbe már sebzetten érkezik. Könyvtáros inkább, mint poéta. Idő telik 
bele, míg versekkel jelentkezik a helyi sajtóban. Szívesebben fordítással. A Vihar 
az Alföldben jelenik meg, és különnyomat formán is közreadják. Szerepvágyát az 
egyetemi hallgatók körében, azok javára éli ki. Megviselt szervezete, megrokkanó 
szíve újí t ja meg lelkében a költőt. Kevesebb verset ír az ötvenes-hatvanas évek-
ben, mint valaha, de hatvannyolc után, s ebben szerepe van a Magvető által ki-
adott gyűjteményes kötetének is (Esthajnal, 1968), ihlete magas lobot vet. Most 
azonban megköti áradását a súlyos élmény; a halál előérzetében, készülőben az 
elmúlásra, költészete javát termi. Már nem a szenvedély, hanem a szenvedés dik-
tál ja a verset neki, s amit érez, nem szerep. Most jut oda, ahová if júságában 
remélte, de a javát elvetélte. Pedig mennyi mindent tudott! írt, fordított, a dél-
kerület sakkbajnoka volt, megcsinálta a kicsempészett latin érettségi tételeket, a 
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gimnázium matematikatanára nem mert matematikáról beszélni vele; 1934-ben 
például közösen írt levelet Beke Manó címére József Attilával, s a levélben egy 
matematikai probléma eldöntését kérik a tudós matematikustól; sokat foglalkoz-
tatják a magyar vers ősi ritmusának kérdései, s ha verset írt, mégsem a nagy költő 
szólalt meg ajkával. Minden adottsága és képesítése megvolt hozzá, hogy legyűrje a 
parlagiságot, mégis megállt a míveskedés szintjén, mert nem tudta elszakítani ma-
gát a csomorkányizmustól. A nagy megrendülések elől akarva-akaratlan kitért, a 
megpróbáltatásokban mindig a könnyebb ellenállás irányát választotta; mindig 
Csomorkányt, s akkor talált magára, mikor többé már nem választhatott, mikor a 
halállal kellett szembesülnie. Utolsó versei belső riportok, önmegfigyelések. az 
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infarktus csapdájában vergődő szív dobogását kottázzák. Vagyis nem a bátorságon 
múlott a vers előbb sem, mert éppen gyávának nem lehetett tartani sosem. Ha 
önmaga mélységeihez előbb nem ért le, ha nem volt következetes a költői gondol-
kodásban, abban különc környezete befolyásolta. Az a környezet, amely mindig 
visszaigazolta bravúrjait, sokoldalúságát, de sarkallni nem igen tudta. 

Akik a közelében lehettek, nemcsak sokat köszönhetnek neki, azt is tudják, 
hogy a magyarságnak majdnem elpazarlódott benne valakije, amiért a felelősség a 
Németh László megnevezte, jellemezte csomorkányizmust terheli; azt a különckö-
dést és lomhaságot, amiben osztozni mindnyájunk hajlama, s még szerencse, hogy 
talaját, a parlagot az újabb évtizedek mélyen megforgatták, és csak hadd forgassák. 

1970-ben halt meg Pákozdy Ferenc; megtört tekintete még viszonozni tudta az 
iránta növekvő figyelmet. A debreceni irodalmi élet a költő utolsó napjai t meg-
becsülésével övezte; Debrecen nemcsak befogadta a jövevényt, vele költőjét temette, 
akinek java verse irodalmunké, élete tanulsága pedig okulásunk. 

F E K E T E JÁNOS: R E Z T Á L 
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