
VALLOMÁS 

A MAGASBÓL A MÉLYBE 
(AZ IRODALOM PEREMÉN II.) 

A kollégium 

Az Eötvös-kollégium melegház volt, szabadelvű sziget az 
egyre ellenségesebb társadalomban. Gombocz Zoltán folytatta 
Bartoniek Géza hagyományát, s a kollégium tanítási módszere, 
a laza szemináriumrendszer, a szabályok híján működő szabad 
könyvtár s a diákságnak magának türelmes légköre teret adott 
minden véleménynek; akármilyen tétel mindig talált hallgató-
ságot, amely hajlandó volt az észérvek jegyében megvitatni 
azt. E hosszú, sokszor éjszakába nyúló viták nevelő hatása él 
talán legélesebben emlékemben: az audiatur et altera pars 
gyakorlata. 

Volt persze a kollégiumi életmódnak bizonyos kolostor-
jellege is, elkerülhetetlenül: hasonló törekvésű fiatalemberek és 
szellemi vezetőik közössége, hajlékony és türelmes fegyelem 
keretei közt; a szabályok, melyek ezt az életformát körülírták 
azonban főként a Thelema-kolostort vették mintaképül. 

Nem tudom, az átmenetet a család és középiskola szűk 
társadalmából a való életbe megkönnyítette-e a kollégium, 
avagy sem; továbbra is adott szerkezetű közösség tagjai 
voltunk, bár a szabályok szabadabbak voltak, kezdetben szinte 
ijesztően szabadok. Az Eötvösben is „családokba" osztottak 
be, egy-két idősebb hallgató s ugyancsak egy-két „gólya" 
alkottak négytagú csoportokat külön lakosztályokban. A 
kollégiumi közösség saját, részben hivatalos, részben nem-
hivatalos törvények szerint élt — a gólya-avatás enyhén barbár 
szokása nem ért egészen váratlanul (szobatársam, Lutter Tibor 
nem pizsamát, hanem hosszú hálóinget viselt, ami az éj 
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közepén betóduló jelmez csapatnak óriási derűre adott 
alkalmat): a verés, amit elszenvedtünk, inkább jelképes volt. 
Az évad nagy eseménye a gólyakabaré alkalom volt a már nem 
is kétértelmű szókimondásra, a hivatalos tekintély és vezető 
személyiségek kifigurázására.1 

Fegyelmezett szabadság: ezt a vezérelvet hamar elsa-
játítottuk, hálával és maradandóan. Felelősségérzetet 
plántáltak belénk: minden segítség, irányítás és anyag rendel-
kezésünkre állt, de az erőfeszítést magunknak kellett meg-
tennünk. Teljesítményre serkentettek mindannyiunkat, de 
hogy hol, milyen téren, milyen irányban akartunk eredményt 
elérni, szabad választásunktól függött. S ez az erkölcsi fele-
lősség túlterjedt az egyénen: idősebb társaink diszkréten, de 
kétséget kizáróan tudtunkra adták, rájuk is hárul némi fele-
lősség, mint családfőkre, mentorokra, mit tudunk felmutatni 
munkánk eredményeképpen. 

A „filosz" jelzőt más szakmabeliek némi lesajnálással 
használták; mi büszkék voltunk rá; azt jelentette, egyfajta 
tudományos módszer birtokosai vagyunk, melynek révén, jól-
lehet tégláról téglára rakosgatva építjük tovább a Tudás 
tárházát, alkotó módon járulunk hozzá az egész emberi élet 
megismeréséhez. Hosszú időn át sokan kérdezték tőlem: mi a 
célja a nyelvészetnek? Rendszerint azzal vágtam vissza: mi a 
célja a beszédnek? A modern nyelvészeti filozófusok és 
Chomsky adtak végül csattanós választ a hiú kérdésre. 

Magán a kollégiumon belül is volt bizonyos érték-
rétegeződés. Mi, nyelvészek, irodalmárok, filozófusok, 
„Filoszok" voltunk; a tárgyi tudományok szerény művelői — 
matematikusok, fizikusok — „Dögészek"; s értésükre volt 
adva, ők amolyan másodrendű állampolgárok (Tomasz Jenő, a 
kollégium gondnoka, állítólag egy laza percében egyszer azt 
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mondotta: „A dögész urakat legszívesebben a kazánházban 
lakatnám.") 

Ugyancsak elkerülhetetlenül belénk idegződött annak 
tudata, hogy kiváltságosak vagyunk, nemcsak válogatás s 
anyagi előnyök révén, hanem mint egy előkelő testület tagjai. 
Ugyan rendszeresen átballagtunk a folyón az egyetemre, 
mindig tudatában voltunk annak, hogy az igazi munka a 
kollégiumban folyik. Gombocz Zoltán és Horváth János elő-
adásaira élvezetből jártunk; a többiből csak úgy válogattunk, 
mint a kifinomult ínyű gourmet. 

A tájékozódás időszaka volt ez; csak később követte a 
tervezés. A két csillag, melynek vonzását követtem, Horváth és 
Gombocz voltak. Horváth János ragyogó előadásaiból repesve 
tanultam meg, hogy a magyar irodalom mennyivel több, mint 
Pintér sivatagos vaskalapossága; hogy a középkori magyar 
irodalom nem csupán „töredékek" sorozata, hanem - izgalmas 
detektívmunka eredményeképpen - eleven tükre a társadalom 
fejlődésének s ágai messze nyúlnak a latinitás hajtószíjának 
révén az egész Európa majd minden forrásáig. S ahogy Horváth 
János - inkább csak a fátylat fellebentve — rámutatott a 
kemény, részletes aprómunkára, mely széles ívű képét lehetővé 
tette, érzékeltette velünk, mi is a mi igazi feladatunk. 

A magyar irodalmon túl ott volt a szellemtörténet friss 
divatja, valamint Pauler Ákos szigorú filozófiája; s kitárul-
kozott teljes gazdagságában a francia és angol irodalom. Ez 
utóbbi némi csalódást okozott: Yolland Arthur (kiről rossz 
nyelvek azt terjesztették, futballedzőként jött Budapestre, s 
csupán befolyásos támogatói révén kapott katedrát), közép-
szerűségét hamar felmértem s a szemináriumában zajongó 
úrilányok rémuralma sem volt különösen kedvemre (az angolt 
hallgatók többsége nő volt, egy bizonyos kékharisnya típus, 
melyet nem nagyon kedveltem). A kollégiumban is, Németh 
Sándor szemináriumai bár hasznosak, de színtelenek voltak. 
Várakozásunk magas volt s a válasz rá gyalogos-prózai. Ezt — 
Lutter Tiborral együtt — azzal ellensúlyoztuk, hogy Aldous 



386 Vallomás 

Huxley-ről, James Joyce-ról és Virginia Woolfról készítettünk 
szemináriumi munkát. Szegény Yolland, aki még Galsworthy-
ig is alig ért el. (Apám mesélte, hogy egy Pen-kongresszus 
alkalmával Galsworthy Pesten járt, s ő a banketten Yolland 
mellett ült, aki igyekezett láthatatlanná tenni önmagát, mert 
bevallotta, nem olvasta Galsworthy műveit.) A Yolland-
szeminárium, amely megrekedt valahol Dickensnél és 
Thackeray-nél, nem nagyon tudott mit kezdeni e nagy 
formabontókkal; így nem voltunk szívesen látott vendégek 
Yolland katedrája körül. 

Az igazi izgalmas felfedezés számomra a nyelvészet volt s ez 
persze elsősorban Gombocznak volt köszönhető. Szikrázó elő-
adásai nyomán egy új világ tárulkozott ki: az iskolában a 
magyar nyelvtan, még Szinnyei nyomán is unalmas, porízű 
„tárgy" volt, a latin nyelvtan kényszerzubbonyába 
beskatulyázva — most szinte forradalmi felismerésként hatott, 
hogy a magyar nyelvnek saját, öntörvényű szerkezete van, s 
fejlődése a nép viszontagságait tükrözi — a bolgár-török jöve-
vényszavak drámai jelentőségű kultúrváltozást jelentenek; a 
nyelvészeti paleontológia alkalmas arra, hogy az őshaza 
romantikus képletét pontosan meghatározza az anyaföldön; a 
nyelvi összefüggések kiterjesztik a magyarság történetének 
skáláját Északra, Keletre és Délre. S Gombocz vüágossá tette, 
hogy mindez a tényekben gyökerezik, a nyelvi törvény-
szerűségek aprólékos alkalmazásában. Arra viszont mi jöttünk 
rá, hogy a tények az alkotó képzelet bűvhatása nélkül csak 
nyersanyag maradnak. Az első a zseniális villanás — ezt kell 
alátámasztani anyagi bizonyítékokkal, s ha kell, elvetni 
bizonyítékok híján. Gomboczban megvolt mind a zsenialitás, 
mind a részletmunka erénye. Még a hangtant is elevenné tette 
az, hogy saját kísérleteire hivatkozott. „Az én ejtésem", 
mondta szerény büszkeséggel. 

Sokszor kérdeztem magamtól, miért nem írta meg soha a 
nagy, „definitív" művét a magyar nyelvről. A Szótár, bármily 
nagy jelentőségű is volt, inkább az anyaggyűjtéshez tartozott. 
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Cikkei, jegyzetei s főként előadásai tele voltak ígérettel. S nem 
hiszem, hogy korai halála volt az ok. Az a fajta tehetség volt, 
aki egy egész „iskolát" tud megihletni, tűzijátékként szólja a 
szikrákat, lángot lobbantva híveiben — de önmaga nem tudja a 
folyamatos fehérizzást fenntartani, amiből egy összefogó, 
nagy mű kikovácsolódjék. 

Nemcsak mint előadó, mint tanító is példaszerű volt. 
Kollokválni öröm volt nála: nem éreztette a tanár—tanítvány 
szintkülönbséget, beszélgetések voltak ezek inkább, olyan 
tárgyról, amely mindkettőt érdekli, s az csak véletlen, hogy az 
egyik többet tud róla, mint a másik. Viselkedése keresetlen és 
fesztelen volt, nem bírált, hanem segített. Az ember és a tudós 
sajátos ötvözete volt: szerény, de magabiztos, tudatában ered-
ményeinek, mindig kész arra, hogy megvitasson egy kétséges 
pontot. A magyar nyelvtudományt ő és követői emelték a 
nemzetközileg is elismert tudományosság szintjére, a kemény 
módszertan és a briliáns meglátások hajtóerejével. 

Én úgy érzem, egy életre adósa maradtam. Várt tőlem 
valamit: tudván családi hátteremet s saját irodalmi kezde-
ményeimet, igyekezett a nyelvészet és az irodalom integrálása 
felé irányítani. Szakvizsgai feladatomul a jelentésváltozások 
szerepét adta a modern magyar költészetben. De akkor már 
más, sorsdöntőbb dolgok igényelték időmet és erőmet; a 
nyelvészetet elhanyagoltam egy életre; s Gombocz, némi 
joggal, bántalomnak érezhette a „botrányos körülményeket", 
melyek között búcsút mondtam az Eötvös-kollégiumnak. 

Gombocz alkotó erejű csillogását Zsirai Miklós egészítette 
ki a kollégiumon belül. Az ő tehetsége abban mutatkozott: a 
briliáns villanásokat tananyaggá alakítani. Volt valami őrmes-
teri benne; a szemináriumokon keményen megdolgoztatott, 
nem tűrte a lazaságot, készületlenséget. Ha valamit állítottunk, 
megkövetelte: bizonyítsuk - mik a tények? hogy függnek 
össze? Az elmélet szép, szép, de tények nélkül csak fantázia. 
Ha Gombocz zseniális alkotó volt, Zsirai a szakmájára büszke 
mesterember. Tudta, hogy a mesterségbeli fogásokat csak 
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állandó gyakorlat révén lehet elsajátítani, s ezt megkövetelte 
tőlünk. Azért az ő órái sem merültek ki a tények száraz 
sulykolásában - éppoly izgalmat tudott teremteni, ahogy sa-
ját kutatásainak eredményét a mi megvitatásunk elé tárta. 
Ugyanakkor érzékeltetni tudta velünk a Kalevala költői szép-
ségét, az alliterációk elemzésén túl: az alapvizsgához szük-
séges finn nyelvtan eszköz volt a műélvezethez, nem pusz-
ta favágás. 

Gyergyai Albert szemináriumaira inkább csak élvezetből 
jártam el. A francia harmadik tárgyam volt, nem szándékoztam 
vizsgázni belőle. De az ember és a tárgy egyaránt vonzott. 
„Szegő úr" (ahogy a kollégiumban hívták) szemérmes, fe-
szélyezett modora, szinte ál-együgyúsége mögül minduntalan 
kikandikált óriási műveltsége s a majdnem szerelmes odaadás 
a francia kultúra iránt. Párizs akkor sokunknak magától 
értetődően a világ közepe volt, s Gyergyait nemcsak az 
érdekelte, mit olvastunk, hanem az is, mit szívtunk magunkba 
a francia szellemből. Mikor Pödör Lászlóval bejártuk a Loire-
völgy kastélyait egy nyáron, utána részletesen be kellett 
számolnunk Gyergyainak kalandjainkról. 

Nem tudom, már akkor is dolgozott-e Proust-fordításán; 
akkori kedvence Mauriac volt. De tőle tanultam meg értékelni 
a francia népieseket is — mint Ramuzt, Gionot. Ugyanakkor 
életre tudta kelteni Racine-t is s az ő lelkesedése nyomán 
Versailles kongó termeinek emléke élettel telt meg. 

Az olvasás halk szenvedélyből most tényleges erénnyé vált; 
s az ember nemcsak olvasott, cédulázott is. Melich Jánosról 
mondták a rossz nyelvek, hogy egyszer kijelentette: „Ha 
elveszíteném a céduláimat, megszűnnék tudós lenni" — s a 
kívülálló szemlélő előtt lehet némi komikus is a kis darab 
papírok halmazában; én világéletemben hasznos, sőt lényeges 
módszertani fegyelmezőnek, a levezető módszer segítő-
eszközének tartottam a cédulák használatát (Zsebemben, éjjeli-
szekrényemen mindig lappang néhány kartoték, hogy ha 
gondolatom, ötletem támad - mint ezen íráshoz is —, nyom-
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ban lejegyezzem. Pláne, mikor az ember egyre felejt, mint az 
én koromban . . . ) . 

A kollégium utolérhetetlen érdeme volt az is, hogy saját 
választott szakmáján az ember minduntalan beleütközött egy 
török nyelvészbe, klasszikus filológusba, romanistába; mindig 
volt alkalom egy érdekes eszmecserére, megtudni valamit, ami 
talán nem vágott egybe a napi tanulmánnyal, de izgalmas 
kibővítése volt az általános tudásnak. 

Kollégista társaim közül, sajnos, nem mindre emlékszem, 
ötven év távlatából nehéz neveket és arcokat egybeilleszteni. 
Kezdettől fogva legszűkebb baráti és munkatársi viszonyban 
Lutter Tiborral voltam — egy „családban" voltunk gólyák, 
mind a ketten angol szakosak voltunk s sok mindenben egy 
csavarra járt az eszünk. Tibor erősen vallásos jellegű katolikus 
családból származott, rokonsággal a magas klérusban, s egész 
fiatalsága (talán egész élete) abban tellett, hogy e szellemi 
vaskapcsok ellen tiltakozzék és lázadozzék. Az én szabadelvű 
családi hátteremből az átmenet a kollégiumi életbe nem volt 
különös értékbeli különbség; Tibor telt szájjal szürcsölte a 
szokatlan szabadság, sőt szabadosság minden lehetőségét, 
beszédben, nőkben, italokban. Mindazonáltal végig megmaradt 
benne valami katolikus merevség, a könnyű visszakanyarodás a 
dogmatizmusba. Színes, vívódó egyéniség volt, számomra 
rokonlélek intellektusában, érdeklődésében, s ugyanakkor sok 
mindenben idegen. Sokszor csitítanom kellett, amikor szélső-
ségekbe rohant szellemi téren vagy zilált magánéletében. Mind-
végig megigézve néztem reggelenként különös öltözködési 
módszerét: elsőnek fölvette a szemüvegét, aztán az ingét, nyak-
kendőjét, majd a kalapját s utána a többi ruhadarabot. Hiába 
kérdeztük, nem tudta logikus magyarázatát adni e különös 
sorrendnek. 

Utóbb Tibor volt az egyetlen, aki nem bukott le az 
egyetemi szervezkedésben; akkor épp külföldön volt (s talán a 
magas klérusnak is volt némi keze ebben). Barátságunk hosszú 
éveken át fennmaradt azután is, hogy mind a ketten meg-
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házasodtunk — s tudtuk egymásról, hogy meggyőződéseink is 
fennmaradtak. S úgy véltem, volt valami költői elégtétel 
abban, hogy ő lett az Eötvös-kollégium igazgatója. Korai 
halála volt egyike az elsőknek, mely ráébresztett, hogy a mi 
híres 910-es évjáratunk sem halhatatlan . . . 

Családfőnk Rédi Dezső volt, komoly, meggondolt és cél-
tudatos ember. Életcélja az volt, vidéki tanárnak lenni; ennek 
érdekében pont annyit dolgozott, amennyit kellett, tudta kit 
fog feleségül venni — s úgy tudom, el is érte célját. Jól értett a 
pénzhez; ő volt a legjobb bridzsező köztünk s az év folyamán 
szerény, de tisztes összegeket nyert tőlünk; ezekről rendszeres 
folyószámlát vezetett. 

Akinek talán legtöbb s legmaradandóbb hálával tartozom -
nemcsak én, de az angol-magyar kapcsolatok műiden munkása, 
s nyilván egy ennél is szélesebb olvasótábor — az Országh 
László volt. Céltudatosan, kitartóan, egy élet munkájával 
teremtette meg szótárainak magisztériális sorozatát. Szikár, 
magas termetében nem volt semmi aszkétaszerű — csendes, 
angolos humorát mindig értékeltem. Bár a kollégium óta nem 
találkoztunk, mindig barátsággal gondolok rá vissza. 

Az egyik gólyakabaré szövegeinek megírása körül kerültem 
össze s kötöttem szoros barátságot Pais Károllyal, Pais Dezső 
öccsével. Különös, tépett egyéniség volt, tele elégedetlenséggel, 
a társadalom elleni lázongással; de mindig visszautasította, 
hogy ezt a lázadozást politikai térre tereljük. Inkább cimborák 
\oltunk, mint barátok, soha véget nem érő szincerizálásainak 
színhelye valamelyik helybeli kocsma vagy kávéház volt. 
Göcseji fiú lévén, óriási műsora volt népdalokból, s vele együtt 
felújítottam a matolcsi nótázások élményét. Mikor én bele-
vetettem magam a politikába, utaink eltértek, s csak messziről, 
döbbenten hallottam korai haláláról. 

A baráti triumvirász harmadik tagja Pais Károly és jómagam 
mellett Koroknay István volt. Volt benne valami dekadens 
vonás, jórészt modorosság; a századvégi franciák világ-
meguntságát játszotta meg. Jellemében viszont volt valami 
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alapvetően pesszimista, akár a társadalom jövőjéről, akár 
bonyolult magánéletéről volt szó; s a pesszimizmus mindig 
igazolódik. Pályája során, amennyire tudom, sose érte el azt, 
amire adottságai feljogosították volna; saját karaktere szabott 
rá korlátokat. De jó cimbora volt, gyakran vitattuk meg 
hármasban a világ nagyon is nem kielégítő sorát, a társadalom 
igazságtalanságait. Mikor később én csatlakoztam a kollégiumi 
illegális szervezkedéshez, Koroknay - éppúgy mint Pais Károly 
— távol tartotta magát, noha mindvégig szimpatizált velünk. 
Utóbb, révemen, a Révai könyvkiadóhoz került, s majd mikor 
onnét némi tűzijátékok közt távozott, a Pesti Hírlapnál talált 
menedéket. Innét sok perem-munkát kaptam tőle, s barát-
ságunk mindvégig szoros maradt. 

A szabad választásnak eme légkörében, a fiatalkor mér-
hetetlen kíváncsiságával párosult a kutatás vágya és az ambíció. 
Úgy ittuk be a sok oldalról áramló, sokszor ellentmondó 
befolyásokat, mint az itatóspapír. Célunk szerény volt: egy-
részt megtudni, mi az élet értelme; másrészt meghódítani a 
világot. Ez utóbbi érdekében mihamar elhatároztuk Lutter 
Tiborral, hogy együttesen megírjuk a végleges összefoglalást a 
középkori Arthur-mondakörről s annak minden ága-bogáról az 
európai összirodalomban, a kelta eredettől Tennysonig, bele-
foglalva a spanyol, német, lengyel, olasz, sőt arab burján-
zásokat is. Ugyancsak közösen nekiálltunk James Joyce 
Wvsiesének magyar fordításához; Tibor le is fordította a 
katekizmust, én Molly Bloom zárómonológját. Talán nem meg-
lepő, hogy egyik nagy elhatározásból sem lett semmi. A világ 
értelmének keresése közbejött, és más utakra terelt bennünket. 

Persze a filológia követelései mellett jutott idő a társas élet 
változataira is. Hajnalig tartó bridzs-csaták dúltak éveken át; 
gyakran leruccantunk valamelyik helyi kocsmába vagy kávé-
házba nem is oly szerényen iddogálni (ma sem értem, honnan 
volt erre pénzünk); egyik kedvenc szórakozásunk volt az 
éjszakai gyalogtúra a Jánoshegyre, Sashegyre. 
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Kollégista társaim jó része — a nemzet napszámosai - alig 
néztek túl a kollégium falain, s orrukat a cédulák közé rej-
tették; de mindig akadt egypár rokonlélek, akikkel feszegetni 
kezdtük a jótékony korlátokat. Az első befolyáshullám, amely 
átcsapott rajtam, Szabó Dezső és Oláh Gábor írásai voltak — 
Pais Károly akkori példaképei. Rajta kívül nem egy az idő-
sebbek körül hirdette Szabó Dezső zavaros elméleteit; de 
mikor ösztönzésükre elolvastam Az elsodort falui, vissza-
taszított az üres szónoklat, a városellenes romantika — a város 
és a kultúra egybefonódásának s a város és vidék egymást 
feltételező közösségének tudata a véremben volt — nem-
különben a zagyva úr- és zsidóellenesség. Oláh Gábor borongós 
száműzött-bánatát pedig hamisnak éreztem. Bár Szabó Dezső 
füzetei, reformációs prédikátorokra emlékeztető kirohanásai 
minden és mindenki ellen, szórakoztattak, mindig maradt 
valami rossz szájíz utánuk. Ez nem volt a világmagyarázat útja, 
mégcsak a magyar sorsé sem. 

A lassú eszmélkedésnek egy másik eijesztője Vas László 
volt. Felvidéki lévén, kapcsolatban volt Fábry Zoltánnal és 
„Az Út" gárdájával; beszámolt a gombaszögi találkozóról, 
mely a Sarlónak lett kezdete; s felnyitotta szememet a cseh-
szlovák és magyar politikai és társadalmi rendszer különbségei 
iránt. Úgy éreztem, amott kezdődik valami — talán itt is 
szükség lenne rá? 

Egyetemi éveim alatt gyakran eveztünk föl Leányfaluba s 
mi sem volt természetesebb, mint bekopogtatni a vendég-
szerető Móricz-kúriába. Néha szüleim is ott voltak; egy ízben 
apámmal és Móriczcal a kertben sétáltunk, s Zsiga bácsi 
elgondolkozva kihúzott egy répát az ágyásból, leverte róla a 
földet, s azon nyersen elropogtatta. Sok mindenről beszéltünk, 
főleg persze az idősebbek; de Móriczot mindig érdekelte amit 
mondok, mindenkitől tanulni akart, értesülést szerezni, a 
fiataloktól különösen. Néha meglepett naivitásával politikai 
dolgokban; de társadalmi ismerete és ítélete ösztönösen támad-
hatatlan volt. Az úfi és paraszti világ bizonytalan határőr-
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vidékéről jött, a szegénysorba való visszazuhanás állandó 
veszélyei közül; vele a falu feljött a nagyvárosba, hogy meg-
hódítsa. Nem sikerülhetett neki, hiszen ez ál-ellentét volt. 
Viszont az ő szerepe és példaadása nélkül a népies írók s az 
egész mozgalom nem játszhatta volna mélyreható szerepét. 

Nem tudom, a város vagy a falu győzte-e le. Egy ízben az 
ujján számolta ki, hogy tizennyolc embert kell eltartania. Az 
Athenaeum-előleg állandó kölöncként lógott a nyaka körül. 
Égő szükség volt a paraszti munkabírásra: egészsége meg is 
sínylette. 

A leányfalusi színpadon Simonyi Mária játszotta a várúrnő 
szerepét. Jól játszotta, de érezni lehetett, hogy szerep; s a 
kulisszák mögött állandóan izzott a feszültség. Lili, a leg-
kisebbik Móricz-lány elfogadta Máriát mostohaanyának -
avagy, mint bimbózó színésznő, ő is szerepet játszott? —, de 
Virág és Gyöngyi alig leplezték ellenállásukat. Zsiga bácsinak, 
úgylátszik, szüksége volt erre az állandó villamos feszültségre -
egész életén át, ha nem volt, létrehozta. 

Bár időnként tanúja voltam ennek a különös balettnek, 
érdeklődésemet más kötötte le. Egyik legkedvesebb emlékem a 
bűbájos nyári flört Lilivel a bársonyos Duna menti estéken . . . 

Egy alkalommal Móriczék pesti lakásán gyűltünk egybe: 
szüleim, Karinthyék, Gellérték s jómagam. A szokásos társalgás 
volt - komoly témákról éppúgy, mint pletykákról; sokat 
nevettünk, szikrázott a szellemesség, az egész estének hevített 
hangulata kerekedett. Mígnem a végén, mikor már-már búcsú-
zásra került a sor, kiderült, Karinthy az est kezdetén megbízta 
Móricz Virágot, titokban gyorsírással jegyezze, ki mit 
mondott. S mikor Virág felolvasta a jegyzőkönyvet,hüledezve 
hallgattuk, milyen olcsó sületlenségeken, lapos közhelyeken 
nevettünk, milyen kávéházi bölcsességeket jelentettünk ki. A 
forró párbeszéd lapossággá süllyedt a hideg papíron.* Akkor 

•Ezt a történetet megírta Móricz Virág is Móricz Zsigmond 
szerkesztő úr c. munkájában. Szépirodalmi, 1967. 3 5 8 - 6 0 . 

A szerk. 
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értettem meg az írott szó és élő beszéd közti különbséget — a 
drámaírás, a színpad titkát. Megjuhászodva tértünk mind haza. 

* 

A nyelvészet, az irodalomtörténet, a szaktudomány egyre 
kevésbé elégített ki. A külvilág, a társadalom kérdései mind-
jobban torlódtak a kollégium küszöbén: szükségét éreztük a 
válasznak, valamilyen magyarázatnak, amely a cselekvés 
ígéretét is hordozza magában. 

Egy félresikerült kísérletem volt a kiruccanás az egyik 
bajtársi egyesületbe. De az alpári légkör, a hamis válasz elébb-
utóbb visszataszított, nem is beszélve Apám s kollégista 
társaim enyhe rosszallásáról.2 

A világ külső eseményei is kezdték érinteni ájredező érdek-
lődésünket. Hitler neve már nem volt ismeretlen; egy nyarat 
töltöttem Mussolini Rómájában, ámbár ez alig hagyott bennem 
benyomást. Az 1930. szeptember elsejei nagy tüntetés távoli 
esemény volt, újsághír csupán. Egyre inkább izgatott a titok-
zatos ország: a Szovjetunió, az ötéves terv hírei. Oláh György 
jelszava, a „három millió koldus", ha elkésve is, ütésként ért. 

Az eszmélkedés lassú és göröngyös folyamatában írásra nem 
gondoltam - maradtam olvasónak. De ha közvetve is, az 
irodalmi kapcsolatok, a maguk különös módján, továbbra is 
igénybe vettek. Egy ízben azt a meglepő ajánlatot kaptam, 
volna-e kedvem Kodály Zoltánnal együttműködni. Kodály 
népdalgyűjtési anyagának angolra fordításáról volt szó, s mikor 
Gombocz Zoltán ezt felajánlotta nekem, kapva kaptam rajta. 
Kodály közvetlen szívélyességgoi fogadott s mindvégig érez-
tette velem, hogy egyenrangú munkatársak vagyunk. Nem volt 
könnyű munka, a kéziratos angol szöveget szótagolva a 
kottázott magyar szöveg alá kellett írni, s sokat küszködtem a 
hűség és zeneiség megoldhatatlan ellentmondásával. S amikor 

JEzt az epizódot megírtam Önvallomásomban. Gondolat, 1936/3. 
2 2 1 - 2 2 7 . 
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azt kellett volna angolra fordítanon: „Pad alatt, pad alatt 
pallantyű, Nem vagyok én félnyakú" — be kellett vallanom, 
hogy nem tudok mit fordítani, mire Kodály kedves és megértő 
volt s a „lefordíthatatlan szójáték" kiútját választottuk. A 
legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor a honoráriumra 
került a sor: én filozopteri zavarodottsággal alig mertem a 
tárgyról beszélni; végül is órabérben állapodtunk meg, s 
Kodály olyan összeget nyújtott át, amiről álmodni se mertem. 
Hiszen én már azt is honoráriumnak tekintettem, hogy 
személyes nótakincsem kibővült addig ki nem adott nép-
dalokkal! Mindenesetre átmenetileg ismét ráébresztett ez az 
eset arra, hogy az írásból pénzt lehet csinálni. 

A mozgalom 

Az alapvizsgán túl voltam; de a nyelvészet, a tudományos 
munka elveszítette zamatát. 1931 a világválság éve volt, 
lehetetlenné vált továbbra is szemet hunyni a nyomorúság, 
igazságtalanság egyre sűrűsödő komor fellegei alatt — s ezen 
belül a magyar helyzetet még rikítóbbnak, elviselhetet-
lenebbnek láttuk. 

Kenyeres pajtásommal, Pais Károllyal (kinek tehetségénél 
csak tunyasága volt nagyobb) hosszú séták, éjszakai beszél-
getések során vitattuk meg helyünket a világban s kerestük — 
de nem találtuk — a módot, amellyel e világot meg lehet 
javítani. 

Ma már van szakkifejezés arra, amit mi akkor éreztünk: 
elidegenedés. Kezdtük boncolni és felismerni az össze-
függéseket, volt is felelősségérzet bennünk, de nem láttunk 
kiutat, nem tudtuk, hol mit tehetnénk. 

Hogyan, hogyan nem, egyre inkább erőt vett rajtunk az a 
romantikus idea, hogy saját szellemi és testi megváltásunkat a 
munkásosztályban kell keresni, erős, magabiztos férfiak és 
nyílt szemű, közvetlen, nem-sepelygő lányok közö t t . . . 
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S végül, de nem utolsósorban, ebbe az általános irányba 
terelt a filozófia is. Magyarázatot kerestünk a világ és a társa-
dalom kérdéseire, tiszta, átfogó gondolatrendszert, amely 
kielégítő választ tud adni az égő kérdésekre, mind személyi, 
mind társadalmi téren. 

Mindez a kollégium szűkebb nyilvánossága előtt zajlott le. 
A vitákba bárki bekapcsolódhatott, mindenki tudta mindenki 
másról mit vall, hol áll, hová törekszik. így tudtuk, hogy egyik 
évfolyamtársam, Stolte István, aki bridzspartnerünk is volt, 
nem is rossz játékos — szocialistának vallja magát. Pais Károly 
addigra végzett, elment katonának s nagyobbára kiesett az 
életemből; de voltunk egypáran: Lutter Tibor, Bertók János, 
Rácz István, Képes Géza, Mód Péter, Jakó Géza (milyen rangos 
névsor!), akikkel együtt kovácsoltuk az élet nehéz kérdéseit. 

Hogy hogyan jutottunk el a mozgalomhoz, azt megírtam az 
említett önvallomásban. A hosszú és heves világnézeti viták, 
tépelődések oly fokra értek, hogy úgy éreztük, valamit tenni 
kell. Szinte szó szerint odafordultunk Stoltéhoz és fel-
szólítottuk: „Vezess, Lucifer." 

Most egy újabb, vérpezsdítő tanuláshullám következett. 
Éjszakai szemináriumok során tanulmányoztuk a Schönstein-
füzeteket, Anti-Dühringet, néha felötlik bennem a pajzán 
gondolat: érdemes lenne megtudni, ki volt és mit írt Dühring? 
(egyik kedvenc olvasmányom volt; nemcsak egyszerűen és 
világosan igyekezett megmagyarázni a társadalom össze-
függéseit, Engels emberiessége is átcsillámlott rajta), Marx és 
Lenin különböző röpiratait — amelyek újabb, még szélesebb 
kutatásra ingereltek —, II. Napóleon, a párizsi kommün, a nagy 
októberi forradalom, kadettek és eszerek egyszerre fontossá 
váltak. A Malik Verlag kiadványai feltárták a szovjet világot, 
Egon Erwin Kisch és Uja Ehrenburg riportjai a társadalomkritika 
éles fegyverét adták kezünkbe (most utólag látom, Bálint 
György mennyit köszönhetett nekik). Joggal mondhatom, hogy 
bennünket az elmélet s nem a gyakorlat vezérlett a szocia-
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lizmus felé: a dialektikus materializmus útján értünk el a 
marxizmushoz, igazi intellektuel módra. 

Ha a kulcs a kezünkben is volt, az ajtó a munkásosztály felé 
még nem nyílott meg. Eleinte, kissé ködösen úgy hittük, Stoíte 
a szociáldemokrata mozgalom irányába fog vinni bennünket, 
de magyarázatai, miért el- és megvetendő minden, ami 
szocdem, oly meggyőző volt, hogy innen csak egy lépés 
vezetett — s akkor, számunkra, egy igen természetes lépés - az 
illegális kommunista mozgalomba. 

Stolte útján értésünkre adták, hogy formailag a 
Kommunista Ifjúmunkások Szövetségéhez, a párt amolyan elő-
szobájához vagyunk kapcsolva; mindegyikünk kapott egy 
összekötőt, s egy ideig izgalmas dolog volt találkozni egy 
ismeretlennel a Kálvin téren, aki egy barna papírcsomagot vagy 
Az Estet szorongatta kezében s érdekes jelszavakat váltani vele, 
mint „Nincs többé hal a Dunában" (érdekes lett volna meg-
tudni, mit gondolhatott az alkalmi járókelő, ha meghallja ezt a 
különös szóváltást), pártirodalmat, röpcédulákat adtunk 
vettünk, újabb találkozót, majd biztosítót beszéltünk meg, s 
ezzel elváltunk. 

A konspiráció nagyobb dicsőségére mind tudtunk egymásról, 
ki mit csinál, a kollégiumban együttesen tartottunk szemi-
náriumokat s nem csináltunk nagyobb titkot belőle a többi 
kollégisták előtt (gyakori heves vitáink voltak velük, egész 
széles körű nyilvánosság előtt), hogy hová tartozunk. Igaz, a 
konspiráció szabályairól, technikájáról csak egészen hézagos 
fogalmaink voltak, ugyanúgy, mint a párt részletes cél-
kitűzéseiről, elterjedéséről, erőtartalékairól, otthoni és külföldi 
kapcsolatairól. Minderre senki sem vette a fáradságot, hogy 
kioktasson bennünket. Hogy egy gyakorlati példát említsek: 
senki nem magyarázta el, milyen következményei lehetnek az 
akkoriban — Matuska Szilveszter ürügyén — meghirdetett 
statáriumnak. Nagy vonalakban persze tudtuk, mi. történik a 
világban, hiszen szorgosan rágtuk át magunkat az InPreKorr 
emészthetetlen kásahegyén; ámbár nem volt egészen világos 

7 I roda lomtö r téne t 
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előttünk már akkor sem, hogy például Németországban miért a 
szociáldemokraták a legfőbb ellenség, midőn Hitler mozgalma 
egyre erősebb és nyíltabb lett. 

De még mindig csak magunk közt voltunk s a közvetlen cél, 
amelynek érdekében e súlyos lépést megtettük — kapcsolat a 
mitikus munkásosztállyal —, nem adatott meg. De végre, vala-
mikor 1931 őszén, ennek a napja is felvirradt: értesítettek, 
hogy részt vehetünk egy monstrén. Kerülő úton, egyesével-
kettesével baktattunk föl valahol a Csíki-hegyekbe s egy erdős 
dombhajlat tövében talán százan is jöttünk össze. Itt talál-
koztam először Rajk Lászlóval. 

Életem és az ő élete során csak ritkán találkoztunk, de 
mindig úgy éreztem, van valami lelki rokonság közöttünk. 
Tartását, nyíltságát, szókimondását becsültem, s ha volt valami 
fenntartásom vele szemben: a gyanúm, hogy nem volt humora. 
Márpedig mindig azt vallottam, hogy az embert a humor 
különbözteti meg az állatoktól és a fanatikusoktól. 

A monstrén elöntött az odatartozás meleg hulláma, úgy 
éreztem: ezért érdemes volt. Lelkesítő beszédek, az Inter-
nacionálé éneklése s a tiltott dolog veszélyének vérpezsdítő 
daca — akkor éreztem első ízben, hogy egy mozgalomnak része 
vagyok. 

Csak utóbb, miután forgolódtam a különböző kis 
csoportokban, próbáltam szóba elegyedni a többiekkel, kelet-
kezett a furcsa érzésem, hogy tulajdonképpen nem igazi 
munkásokkal, hanem főleg csak hitehagyott kispolgárokkal 
jöttünk össze. Ez még mindig nem volt az igaz i . . . 

A rákövetkező télen, talán némileg ösztönösen is, a felé a 
munka felé sodródtam, ami leginkább volt szájam íze szerint 
való: részvétel különböző, kérész |életű folyóiratok szerkesz-
tésében, bekapcsolódás a Bartha Miklós Társaság munkájába, 
azaz félig-meddig legális munka a párt irányítása alatt. Egyik 
ilyen alkalmi lap volt a Virradat (olyan rosszul szedték és 
nyomtatták, hogy Virpadat lett belőle — valaki gúnyosan 
mondta, okosabb lett volna mindjárt Vérpadot! címen meg-
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jelentetni), majd a valamivel komolyabb, bár semmivel sem 
tartósabb Szabadon, s végül az 1932 nyarán mindössze egy 
számban megjelent Valóság. Ennek szerkesztése kapcsán, talán 
a Japán kávéházban, találkoztam először József Attilával. 
Egyike volt azon embereknek, akiket nehéz nem megszeretni. 
Modora akkor még megnyerően szerény volt, de szikrázó esze, 
ahogy különböző marxista tételeket elemzett, lenyűgöző volt. 
Korai verseit, úgy emlékszem, már ismertük, s az egyszerűség 
és magas fejlettség ezüst vegyülete, a költői regisztere a 
Nincsen apám se anyámtól a Döntsd a tőkéten át a Betlehemi 
királyokig valami egészen új hangot jelentett. 

Végre, oly hosszú elméleti előkészület után elérkezett a tett 
ideje. Pártutasítást kaptunk, megfelelő anyag kíséretében, az 
egyetemi akcióra, amely röpcédulaszórásban, plakátragasztás-
ban merült ki. Sajnos, e propagandaanyag szövegére, tartal-
mára egyáltalán nem emlékszem — talán ott lapulnak az 
egykori politikai rendőrség irattárában. 

Az akció hatása kétes értékű volt. Az egyetemi ifjúságra 
aligha tettünk mély benyomást az illemhelyeken elszórt 
röpcédulákkal. Az egyetemi hatóság persze nem vette az ügyet 
ilyen könnyedén, s a politikai rendőrség elérkezettnek látta az 
időt és alkalmat, hogy felgöngyölítse szervezetünket. Nem volt 
nehéz dolguk: vezetőnk és irányítónk, Stolte István a 
rendőrség besúgója volt (a hatvanas években találkoztam vele 
Németországban és ezt minden vonakodás nélkül elismerte). 

Értem 1932. június 13-án jöttek el szüleim lakására, s 
anyám szoknyája mellől, a konyhából vittek el Mészáros és 
Subies detektívek. 

• 

Még ma, annyi év után sem tudok tárgyilagosan gondolni 
életem eme fordulójára. Mert hogy sorsfordulat volt, minden 
jó és rossz következményével, az már akkor is világos volt 
előttem. Húszegynéhány évesek voltunk, forma szerint érettek 
egy ilyen elhatározásra. De vajon valóban alkalmasak voltunk-e 

7 * 
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így elkötelezni magunkat? Lelkesen, naivul és izgatottan bele-
mentünk egy romantikus kalandba anélkül, hogy felmértük, 
felmérhettük volna a következményeket. 

A család, iskola, majd kollégium védettségében nőttünk fel, 
a külvilágot alig ismertük. Gyermekkori nyaralások, börzsönyi 
gyalogtúrák alkalmával egy-egy futó pillantást vetettünk a 
parasztélet nyomorára — a földes padló dohos szaga, a nyűtt 
zubbony, a sovány lebbencsleves akár egy afrikai törzs különös 
szokása is lehetett volna. A munkásosztályt egyáltalán nem 
ismertük: egyetlen élményem az volt, hogy egy iskolalátogatás 
során elmentünk a Gázgyárba s ott a csőosztályon szóba-
álltunk az egyik munkással. Elmondta, tizenkét órát dolgozik 
egyhuzamban a gép mellett, ebédjét is munka közben eszi meg 
— s a hetibére még nekünk, zsebpénzen élő diákok szemében is 
siralmasan kevésnek tűnt. Saját osztályunkat ismertük csak, jó 
oldalairól, de fogalmunk sem volt, milyen keményen visszaüt 
arra, aki ellene lázad. 

Másrészt, ha eltekintek a személyes vonatkozásoktól (bár ez 
is nehéz: sok fájdalmat okoztunk másoknak; a magunké tán 
nem számít, vállaltuk), fel kell vetnem a kérdést, mi volt a Párt 
álláspontja és stratégiája velünk kapcsolatban. A konspiráció 
játék volt számunkra, senki nem mondta, vérre megy. Senki 
nem mérte föl, úgy hiszem, alkalmasak voltunk-e az illegális 
életformára — mert az életforma volt, középponti tevékenység, 
s bármi mást csináltunk, az csak födémnek számított. 

Nem tudom elhessegetni a gyanút, hogy tulajdonképpen 
nem tudtak mit kezdeni velünk. így ránk mérték azt a taktikai 
tevékenységet, amelynek talán volt hatása az Angyalföldön, de 
aligha az egyetemen. 

Harmincegynéhány éves munkásságom után, amit javarészt 
az iparban, kereskedelemben töltöttem, néhány éve múltam 
gyümölcseként üzleti szervezéstant tanítok. Az alapszabályok 
a politikai szervezésre is állanak; bármily elhatározást teszünk, 
meg kell határoznunk: mi a cél? Mi a várható eredmény? Mi 
az ár? Gondolt-e valaki annakidején ana a tételre, amit úgy 
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hívnak: „az adott érték kihasználása" (resource utilisation)? 
Mi hajlandók voltunk az áldozatra — de a Párt szempontjából 
megérte-e? Nem lett volna-e hosszabb látra bölcsebb stratégia 
belőlünk „alvókat" faragni (ahogy a kémszervezetek hívják 
azokat a tagokat, akik beépülnek egy szervezetbe, s ha kell, 
hosszú évekig nem serkentik őket semmilyen tevékenységre, 
míg el nem jön az ideje, s akkor hatásuk annyival nagyobb) — 
megannyi tanár szerte az országban, diszkréten hirdetve az 
igét, diáknemzedékeket befolyásolva, kritikus posztokon állva, 
legális vonalon működve kultúrában, irodalomban? 

A hullám, amit a mi lebukásunk vert a magyar társadalom-
ban, hamar elcsitult. Fontosabb dolgokról volt szó. A Pártnak 
propagandasiker volt, tagadhatatlan. Hasznot, többek között a 
politikai rendőrségnek jelentett, amely ismét bizonyítani tudta 
éberségét. 

Ma, negyvenöt esztendő múltán, őszintén mondhatom: nem 
bántam meg semmit. De néha kérdezem magam: így érdemes 
volt-e? 

Börtön 

Ez az alcím helytelen. Mint ahogy a konspiráció szabályaira 
nem tanítottak meg, ugyanúgy a börtönbeli viselkedésre sem. 
Letartóztatásunk után kellett az olyan finom jogi megkülön-
böztetéseket megtanulnunk, mint „gyanúsított", ,fogoly", 
„rab" és „fegyenc", valamint a különbséget „fogda" „fogház", 
„börtön" és „fegyház" között. Jogainkról mit sem tudtunk, 
legföllebb annyit,hogy nem nagyon fogják tiszteletben tartani 
őket. Mivel én mindvégig mint „vizsgálati fogoly" ültem, a 
„börtön" nevet inkább azért használom, mert irodalmilag 
jobban hangzik. 

Déltájban vittek be s estig a rendőrirodán ültünk; látszólag 
senki sem törődött velünk. A detektívek közben tettek-vettek, 
hallottam, amint Mészáros odaszólt a többieknek, unottan, 
hivatalnoki hanghordozással: „Megyek és lebuktatom a 
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Rajkot." Rajtam kívül többen is ültek ott némán, tompa 
arckifejezéssel, fiúk, lányok; nem ismertem őket, bár utóbb 
kiderült, hogy bűntársaim a perben. Egyszer enni hoztak, 
valami sűrű levest vagy híg főzeléket — hideg volt, kocsonyás 
és ehetetlen. 

Este Hain Péter kihallgatott. Szembesített Stoltéval és Jakó 
Gézával s miután felolvasta vallomásukat, nem láttam értelmét, 
hogy tagadjak: elismertem, ami a jegyzőkönyvben volt, a 
szervezkedést, a röpcédulaszórást. Hain hangjában érezni 
lehetett a megvetést: nem voltunk hozzá méltó zsákmány. 
„Ostoba, romantikus álmodozók" — mondta ránk. Nyilván, 
mivel mindent bevallottam, engem nem vertek, bár el voltam 
készülve rá (Fejtő Ferencet, aki a fővádlott volt, kegyetlenül 
megtalpalták; menyasszonyának, Rózsinak karját cigarettával 
égették). 

Később — Jakó és az én jelenlétemben — behozatta Rajkot s 
megkérdezte tőlünk: „Ugye, ő a Grünzweig? " Ezt se tagadtuk, 
hiszen - sajnos — köztudomású volt ez a humoros fedőnév. 

Az éjszakát a 200-asban töltöttük. Ez volt az első pofon a 
valóság részéről. A szenny és a bűz - amit a nyári hőség 
felfokozott - mellbevágó élmény volt. Még inkább a többiek: 
egy sikkasztó, két proligyerek — egyikük kerékpártolvaj, a 
másik sót lopott. Sót lopni! — szinte elképzelhetetlen volt. 

Börtönnaplómban (nem érdektelen, hogy naplót írhattam, 
magammal is vihettem s ma is őrzöm) ezt írtam erről a szem-
felnyitó éjszakáról: 

„Tespedten szunyókáltunk a vassodronyon; gondolkozni sem volt 
kedvünk. Kívülről beéreztük a júniusi meleget. A sarokban halkan 
bűzöjgött a kübli. A folyosón egy rendó'r hangosan újságot olvasott: 'Az 
angolok vesztesége korántsem volt oly nagy, az egész napóleoni időben, 
1792-től 1817-ig, 32 000 ember . . . Az a vékony égdarab, amit láttunk, 
furcsán kék volt és messziről beszállt a Bazilika-harangszó. Mintha 
fátyol alól hallottuk volna. Szemben az ágyon tisztes kopasz fejével az 
élemedett sikkasztó. Valami furcsa, végtelen nyugodtság volt ez: kiesett 
a világ feneke. Nem voltunk sehol, időtlenül, kapcsolattalanul lebeg-
tünk. . . . Különös este volt." 
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Mentségemre legyen mondva, hogy utóbb hozzátettem: 
„Lám, az ilyen limonádészerű smoncák még mindig ül-
döznek." 

Másnap reggel Schweinitzer hallgatott ki. Jegesen udvarias 
volt s kollokváltatott a marxi értéktöbblet-elméletből. 
Válaszom nem elégítette ki, epésen jegyezte meg: „Egyetemi 
hallgatók és még ezt se tanulták meg." Közben bejött Hetényi 
is és rámkiabált, nem átallom-e, ilyen szégyent hozni Apámra 
(valaha újságíró-kollégája volt). Sok minden érzés kavargott 
bennem, de szégyen soha. 

Ezzel végeztek is velem s még aznap este átvittek a 
Markóba. Itt belekerültem a rendszerbe, melynek könnyen 
megtanulható szabályai voltak, intézményes életforma. 
Aránylag könnyű sorom volt mint vizsgálati fogolynak: 
kosztot kívülről kaptam, elláttak olvasnivalóval, saját ruha-
neművel; s ami számomra a legfőbb élmény volt: első ízben 
kapcsolatba kerültem a munkásosztállyal. Nemcsak a vagá-
nyokkal, lumpenproletárokkal, közönséges bűnözőkkel, ha-
nem kommunistákkal is. 

Első zárkatársam, aki akkor a legnagyobb benyomást tett 
rám, egy Józsi nevű fiú volt. Cingár, szőke, bajuszos cipész 
valahonnét Csömörről, régi illegális munkás. Amit mesélt a 
Vági-pártról, a gyári szervezkedésről, hogyan vitték el hazulról 
bilincsben a csendőrök, a verések, amiken átalment, többre 
tanítottak, mint bármennyi elmélet. Elmondta, nála hogy 
kezdődött: a szociáldemokrata pártszervezetben valaki kezébe 
adta a Kommunista Kiáltványt. Elolvasta, nem értette. De 
addig-addig gyúrta, amíg felviláglott előtte: ez az ő jövője. 
Hallatlan tudásvágy volt benne, számomra különösen egy-
oldalú; ha valamit olvasott s azzal egyetértett, semmi ellenérv 
nem mozdította ki meggyőződéséből. Valahol kezébe került 
Mecsnikoff könyve a phagocyta-elméletről s erre esküdött, 
hiába próbáltam rámutatni, hogy ez csak egy elmélet és talán 
nem egészen úgy van. Mikor elvitték, azzal búcsúzott: „Meg-
látod, elvtárs, 1935-ben a Komintern Budapesten fog 
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ülésezni!" Irigyeltem, bár nem osztottam ezt a naiv, ragyogó 
optimizmust. 

Egy másik rabtársamat Gál Jánosnak hívták. Mokány, tatár-
képű parasztember volt a Viharsarokból, első világháborús 
katona. Mozgalmi szerepéről nem tudott sokat mondani, 
amolyan ösztönös lázadó lehetett s azért fogták le, mert túl 
nyíltan beszélt s tán borsot tört a csendőrök orra alá. Annál 
pompásabb történeteket mesélt háborús kalandjairól, valamint 
kibogozhatatlan módon a román hadsereggel is volt valami 
dolga. Naplómban, henye módon bízván emlékező-
tehetségemben, csak ilyen vezérszavak vannak történeteiről: 
,A bosnyákok latrinája — a Piave vízfüggönye - a kolozsvári 
tüntetés — a székelykocsárdi széna - a ploesti kabátvásár — a 
bukaresti tüzér-ökrök — a kecske kihallgatáson"; ma is gyötör 
a kíváncsiság, mik is lehettek ezek, de csak ízes beszédje vissz-
hangzik emlékezetemben. 

Másfajta, szakszerűbb élményt jelentettek találkozásaim 
hivatásos pártmunkásokkal. Rövid ideig együtt voltam Poll 
Sándorral, aki többek közt elmagyarázta, miért fontos a mi 
egyetemi szervezkedésünk. Több napig voltam együtt Bárd 
Árminnal; őt úgy megverték a politikai rendőrségen, hogy a 
fogházorvosi lelet alapján a felsőbb bíróság ítéletét felére 
szállította le. Tőle tanultam meg (kissé elkésve) az illegalitás 
gyakorlatát, a sejtrendszer felépítését, a besúgók és trockisták 
elleni harc módszereit — s egyben azt, hogy milyen gyöngék 
vagyunk, mily egyenlőtlen a küzdelem az állam erőszak-
szerveivel szemben —, de annak, aki elkötelezte magát, más út 
nincsen. (Még egyszer találkoztam vele. 1945 után: a KEB 
előtt álltam mint vádlott, ő — akkor Bárd András néven — 
bíráim egyike; közös börtönünkről nem akart emlékezni). Eme 
kapcsolataim közé tartozott Löwinger Sándor is, az ORG 
egyik vezetője - neki és csoportjának lebukása újabb súlyos 
csapás volt a pártszervezetre. 

Tőlük tanultam meg a „kopogást" is — a Morse-ábécét, 
melynek segítségével a börtönfalon át, a fűtőcsövek útján, 
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kommunisták érintkezni tudtak egymással. A börtönzsargont 
viszont főként a vagányoktól sajátítottam el. 

Rövid pár nap alatt a rendszer annyira magába ölelt, hogy 
a külvilág betörése kínos élmény volt. Miután a vizsgálóbíró 
civilizáltan és unottan letudott, elérkezett az első beszélő. 
Apám csak annyit mondott: „Fiam, úriemberhez méltóan 
viselkedj." Én azt válaszoltam: „Igen, Apám, kommunistához 
méltóan fogok viselkedni." E régimódi és újmódi magatartás-
vállalás akkoron egyet jelentett számomra- Anyám úgy visel-
kedett, mintha egy izgalmas társadalmi esemény közép-
pontjában állna, arról számolt be, ki milyen állást foglalt 
lebukásunkkal kapcsolatban. Ma tudom, milyen fájdalmat és 
áldozatot jelentett ez számára. 

Egy hónap múltán váratlanul ott kellett hagynom az öreg 
Markot (amit szerintem a poloskák tartottak össze) s átvittek a 
Pestvidékibe. Ettől kezdve három hónapon át egyedül voltam. 
S nemcsak egyedül, de idáig könyvek nélkül is — úgy esett, 
hogy tíz napon át nem volt velem olvasnivaló. Kínomban-
keservemben azzal leptem meg a smasszert, hogy Bibliát 
kértem tőle. E tíz nap alatt kétszer végigolvastam, beleértve a 
kisebb prófétákat is; ma is örülök neki, hogy jól ismerem ezt 
az izgalmas történelmi dokumentumot. Viszont ennek és egy 
másik mozzanatnak torz következményei lettek. A Markóból 
kiadták szüleimnek ott írott börtönnaplómat, s abban egy 
helyütt - idézőjelben — azt írtam, a nagy hőségre való tekin-
tettel: „Adjál uramisten esőt, de sokat és gyorsan!" Anyám az 
„esőt" úgy olvasta: „erőt", s ez, valamint annak híre, hogy 
Bibliát kértem, meggyőzte, hogy vallásos révületbe estem. 

A magány nem volt ellenemre. Olvasmányaimat gondosan 
beosztottam, napi száz oldal jutott; az idő többi részét fel-alá-
járkálással — hét lépés oda, hét lépés vissza - töltöttem. Apám 
— nyilván abból a gyakorlati meggondolásból, hogy minél 
vastagabb könyveket juttasson nekem, no meg hogy tovább 
képezze világirodalmi olvasottságomat, Goethe összes műveit 
és Anatole France-ot küldött be. Azt hiszem, főként a bör-
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tönnek köszönhetem, hogy Goethe összes regényeit és szín-
műveit, beleértve a Faust mind a két részét, egyáltalán 
elolvastam. France pedig azóta is kedvenc íróm, bármily 
méltatlanul feledésbe is merült. 

Az egyedüllétben kidolgoztam magamnak az éber látomás 
egyfajta módszerét. Járkálás közben felidéztem egy gyalog-
túrát, egy római vagy párizsi sétát és lépésről lépésre „végig-
éltem" újra. Soha az ég nem volt oly kék, sem az erdő oly 
zöld, mint akkori képzeletemben. Különösen Olaszország iránt 
éreztem gyakori eleven honvágyat (a 60-as években tíz 
esztendőn át minden nyaramat Itáliában töltöttem, de a 
honvágy így sem szűnt meg, azóta sem). 

A napok lassan, szinte észrevétlenül teltek; a nyári napsugár 
delejes módon járta végig a börtönfalat rácsos árnyékával. 
Egyik nap olyan volt, mint a másik — míg egy nap meg nem 
kezdődött az izgalmas kopogás: lebukott a titkárság - Sallai és 
Fürst a statáriális bíróság előtt! „Piroska"! — akkor már 
tudtam: éhségsztrájkot jelent. Napokig nem érintettem ételt, a 
smasszer nagy kényelmetlenségére: mindennap betolta a teli 
tányérokat, de azok ott tornyosultak a pulton. Dörmögött is 
eleget, de valami elfojtott tiszteletet is kiéreztem maga-
tartásából. Harmadik nap a börtönigazgató lerendelt 
bennünket — vagy ötvenen voltunk. Közölte, szerinte az étel 
iránt semmilyen kifogásunk nem lehet, ő is megkóskolta; 
azonnal hagyjuk abba e gyerekes magaviseletet. Egyikünk a 
bitrabbikából felszólalt: nem az étel minőségéről van szó, ez 
politikai tiltakozás. Az igazgató ráripakodott: „Itt nincsenek 
politikai foglyok — maguk közönséges bűnözők!" Mi álltuk a 
sarat, mígnem, másfél nap múlva, jött a tragikus kopogás: 
Sallait és Fürstöt kivégezték, a piroskának vége. S a tragikum-
ból számomra a katarzist az az érzés jelentette: Nem vagyunk 
egyedül! Miénk a jövő! 

• 
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A tárgyalás októberben sok szempontból inkább csak 
formalitásnak tűnt. Vagy harmincan voltunk vádlottak; némi 
meglepetéssel láttam, hogy java részük ismeretlen. Kollégista 
társaimon és Fejtőn kívül egyet sem ismertem közülük. A 
konspiráció legalább ennyire működött. . . .3 

A rendőrség előtt tett vallomásunkat mind visszavontuk s 
Fejtő részletesen beszámolt a verésekről. Mindez nem hatotta 
meg Szemák Jenőt és tanácsát; szemmel látható unottsággal 
kezelték az egész ügyet; védőink szónoklatai mit sem értek 
(Apám az elején Vámbéry Rusztemet akarta védőmül felkérni; 
de Rusztem azt mondta neki: „Ha azt akarod, hogy kétszer-
annyira büntessék, szívesen vállalom." így Apám egyik 
„polgári" ügyvédbarátja védett — nagyon rosszallta, mikor 
megtudta, részt vettem volt az éhségsztrájkban.) Az egészről az 
volt a benyomásom — s ezt megerősítették szüleim és Babitsék 
is, kik a hallgatóság közt voltak —, hogy az egész ügy elő-
készítve hevert Szemák fiókjában, s bármi történt is légyen a 
tárgyalás során, a végén egyszerűen kiosztotta az eleve 
elhatározott büntetéseket. Én négy hónapot kaptam vizsgálati 
fogságom idejét. Osztálybíróság volt, igazolta lázadásunkat a 
rendszer ellen. 

A végén ismét bebizonyult, hogy a magyar úriosztály nem 
hagyja magát. Anyámnak egy távoli unokatestvére igazságügyi 
államtitkár volt; eljárt nála s kieszközölte, ne a toloncházon át 
tegyenek szabadlábra. Mikor az irodán visszaadták a cipőfűzőt, 
irataim legtetején láttam a bélyegzőt: „Nem tolonc!" S nem-
csak én, többi társam is kiszabadult a rettegett toloncház po-
koljárása nélkül, a politikai detektívek nagy bosszúságára. 
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