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Fel a hegyre

lemért személyesen a hetvenes évek közepétől is-
merem: körülbelül akkortól, amikor irodalmár 
nagydoktor lett. Ő volt az, akitől mindig lehetett 
kérdezni, és aki borzasztóan sokat segített min-
denkinek. Az életemben kétszer is nagyon fontos 
szerepet játszott. 

Először akkor kerestem meg őt, amikor megkértem, 
hogy legyen a kandidátusi értekezésem bírálója egy 
munkahelyi vitán. Az értekezés a szövegemlékezetről 
szólt. Strukturális nyelvészeti, Propp-féle és annak mo-
dern változatait használó 
szövegelemzés volt. Akko-
riban már rég nem foglal-
kozott ilyesmivel, de na-
gyon szívesen elvállalta. 
Másodszor évtizedekkel ké-
sőbb fordultam hozzá, ami-
korra ő még nagyobb em-
ber lett, én professzor, és 
épp egy válogatást készí-
tettem az írásaimból. Azon 
töprengtem, kit hívjak meg 
a Petőfi Irodalmi Múzeum 
elegáns könyvbemutatójára, 
hogy bemutassa az új köte-
temet. Elemérre esett a vá-
lasztásom, aki ezáltal a tu-
dósi pályám indulásakor, 
majd a pályámat megkoro-
názó eseményen is jelen volt. 
Szellemi atyaként tekintet-
tem rá, holott sosem dol-
goztunk együtt. De mindig 
megvolt köztünk a bizalom. 
Köztem és a között az ember között, aki egy életen át meg-
őrizte gyermeki nyitottságát, miközben mindvégig hitt ab-
ban, hogy a humán tudományoknak iránytűt, mankót kell 
adniuk az embereknek. 
Elemér gyermekiségét két rövid történettel tudnám illusztrálni:
Ahogy már említettem, akkor ismerkedtem meg vele, 
amikor 1974–75 táján irodalomtudományból beadta a 
nagydoktori értekezését. A védés kapcsán egyetlen dolog 
izgatta igazán az embereket a környezetében: vajon képes 
lesz-e zakót felvenni, és infantilis szokásait meghaladva, 
trikó és pulóver helyett öltönyben megjelenni a bizottság 

előtt. Mire ő, egyszerre téve eleget a királyi elvárásoknak, 
s megőrizve önmagát, mint egy Ifiparkba készülő fiatal, 
zakóban és farmerban jelent meg. 
A másik emlékem 1996–97-ből való, amikor egy évet 
együtt töltöttünk Kaliforniában. Egy igen elegáns he-
lyen, a Stanfordi Egyetem Center for Advanced Studies 
in Behavioral Sciences kutató-, alkotóházában ültünk, 
és csak beszélgettünk, beszélgettünk és beszélgettünk. 
Nagyon élveztük az ott töltött időt. Elemér itt érezte 
magát igazán elemében; egy rövidnadrágos, hetvenéves 

tudós önfeledt életét élte. 
Szobája hatalmas, egymás-
ra halmozott, a ledőlés ál-
landó veszélyével fenyegető 
könyvoszlopokkal volt tele, 
ő pedig csak dolgozott és 
dolgozott – a maga mosoly-
gós módján – … a Proletár 
reneszánsz című könyvén.  
Vidám, sportos világ volt az 
ott kint, ahol mindenki bi-
ciklivel járt. Az intézet egy 
kis dombra épült, amely 
méretben a Gellért-hegy és 
a városligeti Királydomb 
között lehetett. Egy nap bi-
ciklioktatást kaptunk, ahol 
az ügyvezető igazgató vic-
cesen előadta, hogy kik az 
igazán fitt emberek. Azok, 
akik a hegyre is fel tudnak 
biciklizni. Nekem ez a nyol-
cadik hónap végére sikerült, 
Elemér azonban már egy 

hónap elteltével biciklivel járt. Elemér, aki harmincunk 
közül finoman szólva is rangidősnek számított. Mégis 
neki sikerült elsőre. Sosem gondoltuk volna, hogy az in-
fantilizmusa mellett ilyen fitt és sportos ember. Örökif-
jú – annak láttuk. 
Az én szememben Elemér örökre mosolygó fiú marad, aki 
furcsán gyermeki, selypítő beszédével hihetetlenül kemény 
gondolatokat fogalmaz meg. 
Másrészről ő az, akinek egy hegy nem jelenthetett akadályt – 
még biciklivel sem. 
Talán így ment neki minden feladatnak…
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