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Miközben a sajtó attól han-
gos, hogy egyre több erdélyi 
íróról derül ki, jelentett a 
Szekuritáténak, illetve szé-
pen lefeküdt az 1989 előtti 
rezsimnek (hasznot húzva 
abból), van egy szerzőnk, 
aki úgy vészelte át a kom-
munizmust, hogy nem kel-
lett túlságosan nagy komp-
romisszumokat kötnie. Az 
alábbiakban Fodor Sándor-
nak egy eddig közöletlen, ro-
mán nyelvű beszédéről szó-
lunk, amelyben nagyjából 
mindent a szemébe mond az 
akkori hatalomnak.

A Kolozsvári Írók Egyesülete 
1987. július 14-ei bővített ülésén, 
a Romániai Írók Szövetsége el-
nökének jelenlétében Fodor Sán-
dor felolvasott egy előre megírt 
szöveget, amelyben visszautasít-
ja, hogy küldöttnek jelöljék egy 
megyei kulturális konferenciára. 
És micsoda szöveg! Fodor önk-
ritikát gyakorol csupa olyan do-
logért, amelyért nem ő, hanem a 
rendszer a hibás:

1. Nem sikerült felvetetnie 
az írószövetségbe fiatal, kiváló 
írókat. Azok megunták a vára-
kozást, és elmentek. Az ország-
ból, végleg.

2. Csupa olyan szerzőt jelölt 
zsűritagként irodalmi díjakra, 

akiket később valakik kihúztak a 
listákról. Sajnálja, hogy elvtelen 
állásponton volt.

3. Nem sikerült a szerveket 
rávennie arra, hogy Kós Károlyt 
rehabilitálják, sőt most is folyik 

Kós és Nyirő József emlékének 
gyalázása. Belátja, ez az ő hibája.

4. Az írószövetségnek sike-
rült privilégiumokat kiharcol-
nia az állampolgárok rovására, 
ezért az írók olyan szolgálta-
tásokban részesülnek, amilye-
nekben az egyszerű polgárok 
nem. Bevallja, harcolnia kel-
lett volna az állampolgáro-
kért. Ezt a munkát sajnos 
elégtelenül végezte, eredmény 
nélkül. Ezért kéri, keressenek 
másik küldöttet, aki eredmé-
nyesebben tud harcolni. 

A nagy Shakespeare-rajongó 
Fodor úr itt öntudatlanul (vagy 
nagyon is tudatosan?) egy „te-
metni jöttem Caesart, nem di-
csérni” típusú vádbeszéddel állt 
elő. (A Julius Caesar című drá-
mában Antonius úgy búcsúzik 
a meggyilkolt Julius Caesartól, 
hogy fellázítja a hallgatóságot, 
miközben látszólag egyetért a 
gyilkosokkal.) 

Mert ki az a kommunista író, 
aki ellenkezne azzal az elvvel, 
hogy a fi atal és tehetséges írókat 
fel kell karolni? (Igen, tudjuk, 
disszidensek voltak, ezért nem 
vették fel őket, de erről nem sza-
bad beszélni, ilyesmi nem is lé-
tezhet Romániában.) 

Rossz műveket tartok jónak, 
mondja Fodor, én vagyok a hi-
bás, biztos el vagyok tévedve. 

(A vezetőség kínosan feszeng, 
tudják, Fodornak van igaza, ők 
csak azért adták másnak a dí-
jat, mert fentről rájuk szóltak.) 

Irodalmi berkekben is dühöng 
a román nacionalizmus, ezért 
is én vagyok a hibás. (Újabb fe-
szengés, mert igaza van – de hát 
most ez az állampolitika, nem 
tudja ezt Fodor?)

Asszisztáltam ahhoz, hogy az 
írók kivételezett kaszt legyenek 
Romániában. (Na, ebben meg mi 
a rossz? Rendben, nem tesszük 
meg küldöttnek Fodort, mert 
még máshol is elmondja ezeket, 
s aztán a kiváltságainknak any-
nyi. Menjen Isten hírével, üljön 
otthon, ha akar. Hopp, Istent 
említettem gondolatban, kirúg-
nak ezért, vagy sem?)

Gondolom, kommunista vagy 
egyszerűen opportunista író-
társai egy ilyen beszéd után 
teljesen összezavarodtak azzal 
kapcsolatban, hogy ilyen naiv 
ez a Fodor, vagy pedig őskom-
munista dinoszaurusz, aki ke-
ményen beolvas az elhajlóknak 
(s akit ergo el kell viselni). Erre 
a kérdésre sosem tudtak meg-
nyugtató választ adni, így bé-
kén hagyták őt.

(Részlet a Fodor úr, a boldog 
óriás című kötetből)

A shakespeare-i beszéd második oldala, benne a román nyelvű szöveg magyar összefoglalójával

Bűnöm nekem is az elfogultság, 
élénken emlékszem, amikor hé-
tévesen nagynénémék könyves-
polcáról elcsentem a Csipike, a 
gonosz törpe meseregényt (az-
óta tudom: bármennyi köny-
vem van, a jó könyvek mindig a 
szomszédban lapulnak), meg is 
bűnhődtem a tolvajlásért: a go-

nosz Réz Úr hetekig kísértett 
álmomban. Aztán megembe-
reltem magam és elolvastam az 
összes Csipike-regényt. Hordo-
zom is őket magamban mind a 
mai napig.

Úgy hiszem, Sántha Attilát 
is valami hasonló ragaszkodás, 
szeretet vezethette e monográfi a 

megírására. Már csak azért is, 
mert ez a fajta szeretet, tisztelet 
lépten-nyomon tetten érhető a 
gondoson kidolgozott írásban. 
„Óriás volt ő, akinek nagyságá-
val saját kora nem volt tisztá-
ban” – fogalmaz a szerző mind-
járt az első oldalon. Szögezzük 
le az elején: túl a szakmaiságon 
a monográfi a egyik legnagyobb 
érdeme az olvasmányossága, Fo-
dor Sándor műveinek kontextus-
ban való tárgyalása, de nem hi-
ányzik az éles kritika sem, mikor 
a szerző az író néhány alkotását 
feledhetőnek titulálja. Visszatér-
ve a kontextusban való tárgya-
láshoz, példaként említhető a ki-
fejezetten remek megoldás az író 
egyik fő művének, a Bimbi tábor-
noknak összehasonlítása Kurt 
Vonnegut Galápagos regényével. 
Mindkettő egyfajta disztópia, 
kifi gurázása, kritikája jelenünk-
nek, az embertelenségnek, a fo-
gyasztói társadalomnak. 

Nyilván a monográfi a nem 
hagyatkozik csupán a művek 
és azok keletkezéseinek száraz 
felsorolására. Olykori tréfás 
hangnemét kitűnően példázza, 

miért nevezték Fodor Sándort 
Fodor úrnak a dühöngő dikta-
túrában: nagyothalló kifutónő 
értette félre a Fodorunk kedves 
megszólítást, elvtárs helyett 
urazni kezdett több szerkesz-
tőségi tagot is, így kialakult 
az urak köre. Másik csattanós 
példa, amikor a szerzőt katoná-
nak vitték, s ott kiderült, hogy 
ugyancsak (hmm) ártatlan a 
nők terén: „Mondja, miféle hősi 
halott lesz magából?” – ripa-
kodott rá a szakaszvezető. „– 
Egy: a honvéd addig nem szagol 
puskaport, amíg el nem viszem 
a nőkhöz! Kettő: ha ez mégsem 
sikerülne, átvezényeljük magát 
az apácakolostorba kavaránnak 
szentelt vizet hordani. Világos?” 
A „kavarán” szó a szakaszvezető 
találmánya, tehercipelő öszvért 
érthetett alatta.

De megszólal a monográfi ában 
a gyász is. Fodor Sándor egyik lá-
nya, Évike mindössze tizennyolc 
évesen hunyt el, az író a sírját 
majdnem mindennap megláto-
gatta. 1984-ben megjelent regé-
nyében, Az ígéret földjében pró-
bálta alakját megörökíteni, ám 
az akkori cenzúra ezt a karaktert 
majdnem teljesen kihúzta a mű-
ből. A regény a változások után 
sem jelenhetett meg teljességé-
ben, mert a kézirat elveszett.

Sántha Attila monográfi áját 
gondos életmű-bibliográfi a köve-
ti, melyet Kuszálik Péter állított 
össze. A kötetnek pontosan a felét 
teszi ki a bibliográfi a, ami az iro-
dalmárok, irodalomkutatók szá-
mára nagy értéket képvisel. Nem 
titkolt szándéka a műnek, hogy 
Fodor Sándort méltó helyre állít-
sa a magyar és nemzetközi iroda-
lomban, felhívja műveire a fi gyel-
met. A monográfi a írója mindent 
megtett ennek eléréséért, a többi 
tőled függ, kedves olvasó.

Sántha Attila: Fodor úr, a bol-
dog óriás, Zelegor Kiadó, Kézdi-
vásárhely, 2018.

Könyvből kiszólni ritka nagy bűn, mert megtöri a történetet, elfogulttá teheti a monda-
nivalót, esetünkben mégis remekül jön ki. Sántha Attila monográfi ája Fodor Sándorról 
olykor az elfogultság hangján szól, de miként is tehetne másként, ha a szerző tárgya is 
jóformán mindig a szeretet nyelvén beszélt.
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