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„vásárhelyi" témák után — vagy mellett — mi újra készül; min 
dolgozik, mit tervez ? 

— Németh László munkássága olyan téma, mint az őserdő, 
nem lehet rajta gyorsan végigrohanni. Tervezem, hogy a 
„vásárhelyi" korszakról szóló könyvemet többkötetes írói 
monográfiává bővítem. Nemrég fejeztem be a háborús idők 
metszetét, s most a tanulmányciklus harmadik darabján 
dolgozom, A Tanú írója címmel. Emellett — különféle 
irodalmi lapok munkatársaként — folyamatosan írok bírála-
tot, recenziót. 

Eszményi feladat lenne most odaállni a könyvespolc elé, 
leemelni és megmutatni azokat a könyveket, amelyek sors-
döntőek voltak az életben. Nagyon nehéz valójában kinyo-
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mozni, hogy hol volt és mikor játszódott le az a sorsdöntő 
pillanat, amely az ember gondolkodásmódját befolyásolva 
megváltoztatta egész addigi életirányát és felfogását iroda-
lomról, politikáról, életről, halálról, szerelemről, barátságról 
stb. Egyszerűen azért nem lehet mindezt megtenni, mert én 
személy szerint, ha erről kérdeznek, akkor igen messziről kell, 
hogy kezdjem a mondandómat, az 1930-as évekbeli Bács-
földvárról, ahol a gyerekkorom eltelt és ahol az első olyan 
olvasmányokkal találkoztam, amelyek megszabták az életem 
folyását. Azt hiszem, hogy a legelső könyv nem szépirodalom 
volt, nem tanulmány, nem esztétika, hanem mind együtt: a 
Révai kislexikon. Egy karácsonyra kaptam, valahol 1935 — 
36-ban, első vagy második elemista koromban, nem tudom, 
aztán kiderült később, hogy nem is volt ez olyan rossz elgon-
dolás, hogy egy elemista diák éppen egy ilyenfajta kislexikont 
kapott ajándékba. Sokáig őriztem még a borítóját is ennek a 
Révai kislexikonnak, talán még vizuálisan is fel tudnám idéz-
ni, ha nagyon követelnék, hogy hogyan nézett ki ez a könyv. 
És ma is megvan ez a könyv, igaz, a gyerekeim tulajdonában, 
és azok is ezzel kezdték a pályájukat, illetve aztán később 
majd az Új magyar lexikon testesebb köteteivei. Azért mond-
tam, hogy egy ilyenfajta indulás, olvasói indulás jegyzi az én 
életpályámat és irodalmi és gondolkodásbeli pályámat, mert 
a lexikonból az ember mindent megtudhat, de semmit nem 
tud meg annyira alaposan, hogy az kielégítené. Hogy apám-
nak a kicsinyded könyvtárában ezen túl még mi volt, az is 
rendkívül érdekes, mert azokat én mind szenvedélyesen végig-
olvastam, és ezek nem sorsdöntő hatások voltak, de minden-
képpen befolyásoló erővel bírtak. Ő szatócs kereskedő volt 
Bácsföldváron, aki újságkihordóként kezdte az első világ-
háború alatt az életpályáját és levélhordó volt, de ugyanakkor 
fényképész is. Földváron neki és a testvérének, a bátyjának 
volt az első fényképezőgépe. Tehát újságot hordott ki, és 
abban az időben a magyar napilapoknak megvolt az a dicsé-
retes szokása, hogy igen sok, igen vastag mellékletet adtak, 
sőt külön ajándékként publikált könyveket is. Ő ezeket össze-
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gyűjtötte, ebből később cserebere alapon üzleteket is tudott 
kötni. A 20-as években Pécsről a Pécs-Baranyai-Magyar 
Szerb Köztársaságból emigrált forradalmárok egyike, Polácsi 
János odakerült tanítónak, és azzal csereberélt könyveket. 
Ma is őrzök a Gömöri Jenő-féle Modern Könyvtárból olyan 
Bemard Shaw-köteteket, amelyekbe Polácsi János neve van 
beírva. Kuriózumként hadd mondjam, hogy Boccaccio 
Dekameron]a is ott volt ezek között a könyvek között. Sőt, 
hogy megborzasszuk kicsit azokat, akik borzadni szeretnek: 
egy Krafft —Ebing-kötet is volt, a szexuálpatológia kézi-
könyve. Persze az ember nem sokat értett ezekből a dolgokból 
annak idején kis elemistaként, de ezek valahogy mind ott 
voltak a tudat-határon. Mindebből érthető lesz azután az a 
bizonyos pillanat, amikor fölismeri az ember, kezében van 
az a könyv, amit helyette megírtak. V-VI. gimnazista le-
hettem, a mű pedig Németh Lászlónak A minőség forradalma 
hat kötete volt. Egyenes út vezet a Révai kislexikontól A mi-
nőség forradalma hat kötetéig, mert Németh László is egy-
fajta enciklopédizmust keresett. Németh László gondolat-
rendszerében voltak bizonyos olyan gócpontok, amelyek 
pontosan mintha nekem íródtak volna és nekem készültek 
volna. így például a tej-testvériségről szóló gondolatok. Tehát 
az, hogy ne gondoljuk, hogy a világ középpontjában van a 
magyar kultúra, meg hogy a magyar egy különleges, istentől 
kiválasztott nép lenne, hanem hasonló sorsú, kinézésű, gon-
dolkodású, történetű népek élnek a magyarság körül, és én, 
aki Jugoszláviában éltem és élek, ezt egyszerűen természetes-
nek és hétköznapinak, normálisnak tartom, hogy az autó-
buszban legalább két-három nyelven beszélő emberekkel 
utazom naponta. Németh Lászlótól tanultam meg először, 
hogy ezeknek is van évezredes kultúrájuk, van történelmük, 
van népköltészetük, van magas irodalmuk, mindegyiknek 
megvan a maga Petőfi Sándora és megvan a maga Arany 
Jánosa meg az Ady Endréje is, függetlenül attól, hogy hogyan 
hívják. De a történelem produkálta mindegyik népnél a 
hasonló, körülbelül nagyjából ugyanabban a korban, 
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ugyanazokat a jelenségeket. Ezeket mind szeretni kell, becsül-
ni kell, meg kell ismerni. Ez volt a fő gondolat, amit én meg-
tanultam Németh Lászlótól, és azt, hogy ezeket meg kell is-
merni. Természetesen más ilyen mozzanatot is föl kellene 
említenem, mert éppen nemrégiben kérdezte meg egy kedves 
barátom itt, Budapesten, hogy áruljam el neki, mi az, ami 
engem elkötelezett az avantgard művészetszemlélet mellett 
és miért nem úgy gondolkodom, mint legtöbb kollégám az 
irodalomtörténetírásban, tehát hogy a hagyományos szem-
lélettel közeledjem irodalmi jelenségekhez, vagy miért Kassák-
ra esküdtem és miért írtam meg a magyar avantgard-irodalom 
történetét. Akkor nem jutott eszembe, hogy ezt is A minőség 
forradalmából vettem, és hogy az alapvető indítások onnan 
jöttek. Tehát abban az időben, amikor A minőség forradalmá-
nak azt a kötetét olvastam, ahol Németh László Proust-
naplója van, azután pedig, amikor még a Készülődés kötetei-
ben azokat a tanulmányokat vettem szemügyre, amelyekben 
Németh László végigvágtat az akkori kortárs világirodalmon 
és Joyce Ulysseséről is tanulmányt ír. Tehát megtanultam, 
hogy az ember ne előítéletekkel közeledjék az irodalmi jelen-
ségekhez, hanem nyílt szívvel és csodálkozni mindig kész 
állapotban, érdeklődéssel. Azzal, hogy előbb olvassa el a 
müvét és azután formáljon véleményt, ne pedig bizonyos fajta 
megformált véleménnyel olvasson valamit. Sőt még mondjam 
azt, hogy a fölöttébb problematikus Németh László-féle 
„mélymagyar" elméletnek is volt bizonyos haszna: a szerb 
emlékirat-irodalmat éppen ennek a hatására fedeztem fel 
és ismertem meg és ismertem rá, hogy mennyire érdekes 
például az első szerb fölkelés nagy memoárírójának, Matija 
Nenadovicnak, a prótának a szövege, bár nekem soha nem 
volt affinitásom az olyanfajta nemzeti ideológiák iránt, mint 
Németh Lászlónak ez a „mélymagyarság"-féle fölfogása, de 
azt hiszem, hogy Németh Lászlónál annyi más tanulni-
való volt, hogy a többi pozitív elképzelése semlegesítette 
ezt az egyet. 
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Engem tulajdonképpen az döbbent meg, hogy egész kis-
gyerekkori emlékeiből szemelgetve is, csak az elvont gondolko-
dásra való találkozásélményére emlékszik, és nem képek villan-
nak föl. A gyerekkori élményekből nem merülnek föl meserész-
letek, -elemek. Hogy ez utólagos szűrő, vagy ténylegesen ez 
volt a története? Vagy a későbbi pálya szempontjából gondolva 
vissza, érzi, hogy ezek voltak a meghatározó élmények ? 

Gondolkodva ezen, nem tudnám eldönteni. Nem hiszem, 
hogy tudatosan vittem volna ezeket az emlékezéseket az el-
vont gondolkodás irányába, csak azok, hogy így mondjuk, 
az „életes" epizódokhoz fűződő' emlékek valahogy háttérben 
maradnak, mert például, hogy tudna az ember most fölidézni, 
nem lévén szépíró, aki mégiscsak képekben gondolkodó em-
ber, és az irodalomtörténész már nem annyira képekben 
gondolkodik, mondjuk egy kisdiákkori téli vasárnap dél-
utánt, amikor a szobában a töltöttkáposzta, vagy ahogy ná-
lunk mondják, a szárma illata is ott van, és akkor az ember 
Robinson Crusoe történetét olvassa második vagy harmadik 
elemistaként. Ezt nem tudnám. De most a kérdés hozta már a 
tudatomba egy tüdőgyulladásos emlékemet. Abban az időben 
a tüdőgyulladás hetekig tartott, addig, míg a lázat lenyomták 
és valahogy az ember rendeződött. Nagyon sokáig kellett 
ágyban feküdni, és én két ilyen tüdőgyulladásos betegségből 
is ki kellett, hogy lábaljak. És az egyik ilyen alatt, amikor az 
ember lázas, a valóság és a lázálmok határai pedig elmosód-
nak, a pesti rádiónak egy hangjátékát hallgattam, amelyben 
Beczkó várának az ostromait is idézték, és ma is, most, ahogy 
erre gondolok, hallom, ahogy törtek a házak cserepei és 
tetőzete, mikor lőtték a várat. Hadd mondjam azt, hogy aztán 
egyszer az antikváriumban a kezembe került egy album alakú 
sokszorosított kiadvány, Beczkó várának a története. És 
gyorsan megvettem ezt a kötetet már fölnőttként, és végig-
olvastam, hogy a gyerekkori kísértetjárással leszámoljak, 
mert ez így élt az agyamban. Visszatérve az elvont gondolko-
dásra, nyilvánvaló, hogy az irodalomtörténeti munkálkodás-
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sal kapcsolatosan az elvont gondolkodásnak egyfajta formája 
föltétlenül szükséges. Ez a szépíróknak nyilván nem jó, de 
egy ilyenfajta munkánál azt hiszem, hasznos, hogy nem a 
szépirodalommal kezdtem ezek szerint az élettel való ismer-
kedést, hanem lexikonnal és később pedig az irodalomról szó-
ló tanulmányokkal. Én például Németh László regényeinek 
nem vagyok elkötelezettje. A Németh László-féle szépiroda-
lomból igazán csak a Gyászt szoktam nagyra tartani. Ma is 
szívesen és örömmel foglalkozom Juhász Ferenc költésze-
tével, Déry Tibor prózájával, mind a kettőnek lelkes és nagy 
elkötelezettje vagyok. Azután visszafelé haladva: Krúdy 
Gyula. Ő a prózai tengelye az én szemléletemnek : az életis-
meretben azt hiszem, hogy Krúdy Gyula szövegei központi 
helyet foglalnak el a gondolkodásomban, és egyfajta mércéi 
is mindenfajta más irodalmi jelenségnek. Éppen a Krúdy-
szövegeken tanultam meg azt, hogy mi a valóban jó magyar 
irodalom. Nem általában az irodalom, de a jó magyar iroda-
lom. Nagyon gyönge az az író, akinek a mondataiban az élet-
tények nincsenek jelen. Amikor üresek azok a mondatok, 
nincsenek élettapasztalatok, élettények, nincsen életszag, 
életíz stb. Ez a Krúdy-szövegben mind megvan. Azt hiszem, 
ő volt a valóban nagy életismerője a XX. századi magyar 
világnak, és én nem vallom egy pillanatig sem, hogy monoton, 
hogy unalmas, hogy kifáradt író, nem, mégha ugyanarról az 
egy jelenségről három regényt is ír, az a három regény egészen 
más élettény-rendszert kínál föl. És én megtanultam (és azóta 
is úgy olvasok) éppen tőle, hogy keresni kell ezt az életet a 
szövegekben. Az irodalom ezt hordozza magában. Ebben a 
pillanatban nem tudnám kijelölni azt a Krúdy-szöveget, 
amely különösképpen — hogy így mondjuk — sorsdöntő 
módon hatott rám, de nagyon sok epizódra emlékszem. Ezek 
az epizódok az ember tudatában élnek, amelyek emlékezete-
sek, amelyekre az ember szívesen hivatkozik, amelyekre emlé-
keztet. Érdekes módon főleg utazási epizódok ezek, többek 
között a Palotai álmok-ból, vagy az Őszi utazás a vörös 
postakocsin című regényből, ahol a társaság — most nem jut 
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eszembe pontosan, hogy melyik kávéházban — ül, és tárgyal-
ja azt, hogy majd fölutaznak a Felvidékre. A háttérben fest-
mény van, azt hiszem Mednyánszky Alajos-festmény, azután 
pedig a vonatból nézik a téli tájat. Vagy például a Mohács cí-
mű regényből az az epizód, ahol oly remekül idézi meg 
mindazt, ami majd be fog következni a mohácsi csatatéren. 
Nem valami nagy történelmi retrospektívával, hanem a rákok 
jelenlétének a segítségével, amelyeket a Csele patakból szállí-
tottak föl a királyi asztalra: a rákok rokonai fognak majd 
nemsokára lakmározni többek között az ifjú király holttesté-
ből is. Látjuk a csalán közé csomagolt rákocskákat, amelyek-
ről Krúdynak megvan a külön Ínyenc véleménye is. A jelentős 
azonban az, hogy ezek a rákok a Csele patakból valók. De 
szó sincs arról, hogy a boldogtalan II. Lajos király ott fogja 
lelni a halálát. Ilyenfajta kis mesteri, apró utalások, rájátszá-
sok, emlékeztetések révén az olvasónak a teljes ismeretanya-
gát mozgósítja Krúdy. 

A jó próza az, amikor gyarapítja az ember világismeretét 
ilyen apró részletekkel, ugyanakkor be is fogja az olvasójának 
a teljes tudatvilágát és angazsálja ezt a teljes tudatvilágot, 
mert másképp a jelentésnek egy jó része elsikkad. Én ezeken a 
regényeken tanultam meg ilyen módon olvasni. Azután ké-
sőbb, amikor egy könyvnyi terjedelmű tanulmányt írtam 
Jókai Mórról, Jókai Mór művészetének az utolsó 25 eszten-
dejéről, akkor már ezt a módszert alkalmaztam, és ezért 
kellett 70 Jókai-regényt kétszer elolvasnom. És nagy gyönyö-
rűségem tellett еЬЬгп a kétszeri olvasásban. Nem mondom, 
hogy Jókai megrázott a lelkem mélyéig, de a gondolkodás-
módomat föltétlenül befolyásolta. Abban a hitemben meg-
erősített, hogy nem szabad előítélettel olvasni semmit, és egy 
kort teljes valójában igyekezzünk föltárni, tehát minden el-
lentmondásosságával, és hogy Jókai sem volt valami szimpla 
lélek, hanem igen sok előremutató jegy van nála, akár szöveg-
szerűen, akár a gondolkodásmódjában. Nem volt ő maradi 
ember, hanem együtt haladt a korával, és 1896-ban nem úgy 
gondolkodott, mint kortársai Magyarországon, hanem ahogy 
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Európában gondolkodtak 1896-ban életről és egyéb más 
dologról. 

Azt mondta, hogy Jókai nem rázta meg igazán. Mi volt az az 
élmény, ami igazán megrendítette? 

Ez nagyon nehéz kérdés, és egy irodalomtörténésztől ezt 
szinte nem is lehet kérdezni, mert az irodalomtörténész annyi 
szöveget olvas, hogy ilyenfajta élmények iránt már immúnissá 
válik. Ha azok a szövegek ifjúkorában nem rázták meg, már 
őszülő hajjal bizony nem rázzák meg, bármilyen jók is. 

Engem régóta foglalkoztat, hogy az irodalommal hivatás-
szerűen foglalkozók, tulajdonképpen bezáródnak mint olvasók 
az irodalommal szemben ? 

Nem hiszem, hanem esetleg úgy vannak ők is, mint a teme-
tő munkásai, akik már nem tudnak sírni, bár mindenki sír 
körülöttük. Vagy a pap, aki ott van a temetésen, ő nem sír, 
de teljes részvéttel van a gyászolók iránt. Vagy a sebész, aki 
operál és tudja, hogy ez mi, hogy és minden, de nem tud 
együttérezni, mert akkor nem tudná a mesterségét folytatni. 
Tehát az irodalomtörténészek is ilyenfajta mesterséget űznek, 
ahol nem szabad szentimentálisnak lenni, ahol az ember, ha 
avval a regénnyel folgalkozik, akkor nem adhatja át magát 
ilyen szempontból az olvasói hatásoknak, mert ő különleges 
olvasói minőségben kerül szembe azzal a könyvvel. 

És nem tud néha elfeledkezni erről? 

Dehogynem, én is elfeledkeztem, amikor mondjuk a Jókai-
regényeket olvastam, mert magukkal ragadtak a szövegek, és 
elfelejtettem jegyzetelni. Ezért kellett újra elővenni, és való-
ban arra figyelni, hogy mit kell kijegyzetelnem, amit majd föl 
tudok használni a tanulmányomban. Szerintem az irodalom-
történésznek, már amikor irodalomtörténész, akkor már 
ilyenfajta élményei nem hiszem, hogy vannak. Vagy pedig 
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akkor még mindig olvasó és nem kritikai szemlélettel bíró 
ember, mert ennek vizsgálódnia kell, mert így érzelmesen 
nem lehet ezeket megcsinálni. 

És olyan nem fordulhat elő, hogy olvas valamit, és úgy gon-
dolja, hogy erről soha nem fog írni? 

Dehogynem. Például az én igaz, nagy szépirodalmi élmé-
nyem Stendhal, de én még soha egy sort nem írtam Stendhal-
ról. 

És Stendhal miért volt ilyen nagyhatású? 

Nem tudom. Talán azért, amiért Flaubert Az érzelmek 
iskolájával is. Megint csak azok az írók bukkannak fel, akik 
ugyancsak enciklopédisztikus temperamentumúak voltak. 
Mellékesen 1946 tavaszán, ötödikes gimnazistaként a jó ta-
nulmányi eredményekért kaptam ajándékba Az érzelmek 
iskoláját. A Révai-féle sorozatban jelent meg, ott olvastam el 
a Vörös és feketét Illés Endre bevezető tanulmányával és az ő 
fordításában. A Vörös és fekete annyira megragadta a képze-
letemet, de az egész — ha szabad így mondani — intellektuá-
lis valómat is, hogy attól ma sem tudok szabadulni. 

Es a Vörös és feketébe« elsősorban Julien figurája vagy ezek 
a szerelmi kapcsolatok? 

Nem. Akkor még nem tudtam, de valójában arra figyeltem, 
ami abban a regényben élet, de nem az, amit kívülről mon-
dunk, hogy ez az élet, hanem ami a mondatokban élet. Ez az 
igazi, ami a mondatokban az élet. 

Az elmúlt évben a könyvpiacon az Újvidéki Fórum kiadó 
sátránál vettem meg a Sinkó Ervinről készült könyvét. Meg-
döbbentett, hogy a soraiból egyfajta ambivalenciát éreztem 
Sinkó Ervin személyével kapcsolatosan. Egyáltalán, jól éreztem 
ezt? 
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Nem. Én Sinkó Ervinnek az asszisztense voltam, közvetlen 
munkatársa is az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén majd-
nem egészen Sinkó haláláig. Ha ilyenfajta jelenséget észlelt a 
szövegben, az nem Sinkó ellen, hanem az olyanfajta nézetek 
ellen irányult, amelyek Sinkó Ervin személyét misztifikálták. 
Én láttam őt emberi mivoltában, és a müvek születésének a 
pillanataiban volt módom megismerkedni Sinkó szövegeivel. 
Én Sinkóval, mint minden más irodalmi jelenséggel kapcso-
latban is, a reális szemlélet alapján álltam. Tehát azt hiszem, 
hogy értettem Sinkó írói nagyságát, de emberi gyöngeségeit 
is. Meg azt a képletet is, amit az ő egész életpályája mutatott 
és jelentett. Ünnepelték benne a krisztiánust. Én nem szere-
tem a krisztianizmusnak ezt a típusát, megértem és le is tu-
dom írni, de sem emberileg, sem gondolkodásbelileg nem tu-
dok pozitíven viszonyulni hozzá. Ez az, amit az ember eluta-
sít, mert ha az ember forradalmárokkor legyen az. Gondo-
lom, sok ilyen jelenség volt, és én igyekeztem nem erényeket 
fölmutatni ott, ahol akár emberi vagy sorsbeli vagytempera-
mentumbeli vagy valamilyen történelmi okokból kifolyólag 
valami olyan volt, amit nem lehet erénynek minősíteni, hanem 
az emberi sors esendősége tényeinek is adóztam. Például: 
mondják mostanában, hogy mennyire hontalan, idézik 
Iszaak Bábelnek azt a definícióját, hogy Sinkó mennyire euró-
pai vándor volt, aki nem lelte honját semmilyen hazában, és 
hogy aztán 45 után hazájára talált Jugoszláviában. Én az 
ilyenfajta mitikus dolgokban nem hiszek, mert, hogy nem 
érezte jól magát Jugoszláviában, vagy hogy Magyarországra 
nem jöhetett, vagy Európában nem érezte jól magát, igaz, de 
voltak hozzá hasonló méretű koponyák, akik azért vállalták 
a „hazai" sorsot. A 30-as években is! Mert Bácskában is el-
lehetett volna, hiszen komoly intellektusok is éltek ott, nem 
magyarok, szerbek. Tehát ha egy nagyformátumú értelmiségi 
szerb meg tud lenni, akkor nyilván egy magyar is meg tud 
lenni. Ezek olyan dolgok, amelyek vitathatók és vitatni is 
lehet őket. 
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Akkor mégis miért érezte őűzöttnek magát? 

Nem biztos, hogy úgy érezte magát, hanem a sors úgy hoz-
ta, talán egy kicsit a szerepe is volt. Meg neki voltak elvárá-
sai, amelyek azután később, amikor ő ezekről az elvárásokról 
beszélt, akkor azokat a maga módján meg is festette és színez-
te önmagát is. Ezt a szerepjátszást nem szabad készpénznek 
venni, hanem az irodalomtörténésznek kritikailag kell nézni. 
Az önmagáról alkotott képről tudni kell, hogy az önmagáról 
alkotott kép, de nem a valóság. A valóságos arcképet ne ő, 
Sinkó Ervin vagy X. Y. rajzolja meg énnekem, hanem én 
rajzoljam meg azt a képet. 

A müvei mutatták meg igazán a valóságot vagy pedig a 
személyes ismeretség ? 

A művei. A személyes ismeretség nem biztos, hogy meg-
mutatja. Lehet, hogy egy XVIII. századi írót jobban ismer az 
ember, mint azt az írót, akit barátjának nevez. 

Éppen azon gondolkodtam, hogy sikerült megőriznie az ob-
jektivitását akkor, amikor valakivel együtt dolgozott? Mert 
más az, ha egy felszínesebb vagy néhai találkozásokra szorít-
kozó ismeretséget köt egy íróval, és megint más, amikor valaki 
mellett dolgozik! 

Én az író életével nem is nagyon foglalkoztam. írtam egy 
bevezető fejezetet, és azután tovább az életről csak éppen 
annyi szót ejtettem, ami nagyon muszáj volt. De az író életét 
én másodrendű, de nem mellőzhető tényezőnek tartom. 
Engem nem az érdekelt, hogy Krúdy hányszor nősült, miért 
vált el, mert ez nem érdekes a művei értése szempontjából. 

Említette, hogy mint irodalomtörténész talán a többiektől 
eltérően elkötelezett az avantgárd mellett. Mi indokolta ezt? 
Mi hívta létre ezt az elkötelezettséget ? 
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Igen, mások is mondják, hogy én az avantgárd szenvedé-
lyes híve és elkötelezettje vagyok. Itt tisztázni kellene valamit, 
és én pontosítani szeretném ezt a kérdést. Azt mondanám, 
hogy én nem az avantgárdnak vagyok az elkötelezettje, ha-
nem a valóságos irodalmi folyamatok leírása szükségességé-
nek. Tehát én úgy tartom, hogy ami a magyar irodalom múlt-
jában megtörtént, azt meg kell írni. A magyar avantgárd 
pedig az én meggyőződésem szerint megtörtént. Én marxistá-
nak vallom magam, és úgy tartom, hogy ha tárgyi, objektív 
valóság, az mindenek felett álló és mindenkinek a szubjektív 
ítélete fölött is álló. Tehát ha ez volt, akkor az irodalomtörté-
netírásnak kötelessége, hogy föltárja a törvényszerűségeit, 
leírja a jelenségeit, és megpróbálja kimutatni az értékeit, össze-
függéseit stb. Én tulajdonképpen csak ezt tettem, akkor, ami-
kor az avantgárddal foglalkoztam, mert ez valóság volt. 
Kassák Lajos egész rendszerével, nézeteivel és akár szélsősé-
ges politikai és egyéb szemléletével is: Ő volt. Nem lehet 
letagadni, bár az irodalomtörténet egészen az elmúlt 15-20 
évig igen elegánsan kitörölte. S mindazokat, akik vele indul-
tak, vagy akik segítségével és a lapjaiban léptek föl, vannak, 
léteznek, ott hagyták a nyomukat a magyar irodalmi köz-
gondolkodásban. Ott vannak a műveik, ha másutt nem, a Szé-
chényi Könyvtár katalógusában mind ott vannak még így is! 
Én arra vállalkoztam, hogy őket leírjam, mert az a meggyő-
ződésem, hogy a XX. századi magyar irodalomnak a fő vonu-
latában ők vannak. Ezt tanultam meg a szerb irodalomban, 
ez van a horvát irodalomban, és úgy tudom, hogy ez van a 
franciában, a németben, mindenütt. Kérdem: miért lenne 
magyar az egyetlen irodalom, amivel nem ez történt meg? 
Holott én tudom, hogy megtörtént. 

Ismerte Kassákot ? 

Ismertem személyesen is Kassákot élete végén, megadatott, 
hogy Németh Lászlóval is találkozzam, Déryvel többször is 
találkoztam. És a találkozásokból arra következtettem, hogy 
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valamilyen formában becsülték azt, amit én velük kapcsolat-
ban vagy róluk írtam, és nem tartották igaztalannak, de hízel-
gőnek sem, amit mondtam róluk. így például éppen Dérynék 
egy dedikációját őrzöm, amelyben igazolja, hogy én vettem 
arra rá, és győztem meg, hogy az ő avantgárd korszaka való-
ban értéket jelent, amikor megengedte, hogy újra kiadják 
azokat a regényeit és verseit, mert ő annyira el volt bátortala-
nítva és bizonytalanítva, hogy nem is akart foglalkozni ezek-
kel az ifjúkori szövegekkel és egyáltalán az ifjúkori szövegei-
vel. Azt írta, nagyjából — nem pontosan idézem —, hogy a 
maga igaza bizonyítékául, de még mindig kételkedve. Ez a 
Kéthangú kiáltás című kötete, ahol az ifjúkori kisregényei 
vannak kötetbe gyűjtve. Én így vagyok az avantgárddal és azt 
tartom, hogy ha a XX. századi magyar irodalom történetét 
valóban a valóságnak megfelelően akarjuk leírni, akkor 
éppen ezt a vonulatot kell a középpontba helyezni, és ettől 
jobbra és balra kell elhelyezni minden más vonulatot. Én nem 
szeretnék egyetlen vonulatot sem kiiktatni a magyar iroda-
lomból, de meg szeretném keresni mindegyiknek a helyét, 
felmérni nagyságát és a jelentőségét. Ez azért fontos, mert 
torzítottan élnek a köztudatban bizonyos fajta törekvések, 
jelenségek, ilyen vagy olyan, főképpen politikai vagy törté-
nelmi, okok miatt előtérbe kerültek, és az értéküknek nem 
megfelelő nagyságban vannak a szem előtt. 

Miért van az, hogy ahhoz, hogy valamit vállaljak, a másikat 
feltétlen el kelljen ítélnem? Miért érezzük ezt szükségesnek? 
Valahogy azért mindannyiunkban benne van, még azokban is, 
akik tiltakoznak ez ellen. Reflexszerííen ítélkezünk. 

Ez érdekes, mert nekem most jut eszembe, hogy a 60-as 
években kicsit gyanúsan néztek ránk a barátaink Pesten, 
amikor följöttünk, és mondtam, hogy ma Dérynéi voltam és 
holnap Németh Lászlóval akarok találkozni. Abban az idő-
ben — most nem tudom, hogy mi a helyzet — úgy látszott, 
hogy ha valaki Déryvel barátkozik, Németh Lászlóval nem 
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illő, illetve fordítva. Már beszélhetünk erről, mert mind a 
ketten halottak. Én valóban mind a kettőt szeretem, mind a 
kettőjüket szerettem, de nem azért szerettem Németh Lászlót, 
amiért Déryt és Déryt nem azért, amiért Németh Lászlót. 

Van-e olyan vers, novella vagy írás, amit úgy esténként, ami-
kor teljesen egyedül szeretne lenni, vagy nem érzi elég bizton-
ságban magát a világban, levesz a polcról? 

-

Nem. Én ilyen problémákkal nem szoktam foglalkozni. 

Vagy amit rendszeresen újraolvas ? 

Én már nem tudom megmondani magának, hogy mikor 
olvastam csak úgy, a magam gyönyörűségére. Sok olyan re-
gény van, elsősorban a világirodalomból, amelyeket kíváncsi-
ságból végigolvasok. Nem azzal a szándékkal,hogy majd írok 
róluk, hanem egyszerűen, hogy informálódjam, hogy meg-
ismerjem a tájékozódás kedvéért. Az ember 55 éves korában 
ilyenfajta, nagy, lélegzetelállító olvasmányélményeket nem is 
vár, gondolom. Bár, azt hiszem, hogy jó lenne, ha ilyenek 
érhetnék az embert, de az irodalmi produkciót ismerve, nem 
hiszem, hogy egyhamar abban a szerencsés helyzetben lesz 
az ember, hogy kezébe kerül egy olyan szöveg, amely meg 
fogja rázni és megvilágosítja előtte azt az eszmebeli, sorsbeli 
sötétséget, amelyben esetleg úgy érzi, hogy botorkál. 

És hol éli át a befogadó ártatlanságát, ha mint irodalmár már 
ezt nem éli át? 

Az ártatlanságnak ezt a korát semmiféle formában már 
nem lehet reprodukálni — gondolom. Nem lehet, mert fog-
lalkozásbeli ártalom körébe tartozó jelenség van már inkább 
az embernél. Az ártatlan és oly gyönyörű olvasás valamikor 
volt, de amit a gimnazista megtett, azt már később nem lehet 
megtenni, mint ahogy, amit a gimnazista elmulasztott, azt 
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sem lehet pótolni. Mert vannak szövegek, amelyeket az én 
meggyőződésem szerint gimnazista korban kell elolvasni, 
így például a XIX. század nagy realista irodalmát akkor kell 
elolvasni. És az úgy ottmarad az ember tudatának valamelyik 
rekeszében, lent, ott a pincében, és az emberi gondolkodás 
valamilyen módon ezekből a tartalékokból táplálkozik, de az, 
hogy egy Balzac vagy egy Zola, vagy egy Anatole France mű-
ve, nem hihető, hogy később spontánul előjönne. 

Amikor az unokájának mesél, akkor ki mesél, a nagypapa, 
vagy mesél-e egyáltalán az unokájának ? 

Az unokámnak nem kell mesélni, mert már nem abban a 
korban vagyunk, hanem neki olvasni kell,és azokat a könyve-
ket kell olvasni, amit a könyvkiadás produkál manapság az 
ilyen korú gyerekeknek. 

És akkor sincs igazi gyönyörűsége? 

Nincs. Azok már nem olyan szövegek, amelyek az embert 
gyönyörűséggel táplálják. Annak idején, 58 —59-ben, amikor 
az én gyerekeim kicsik voltak, és megkezdődött a magyar-
jugoszláv könyvcsere, a magyarországi könyvek árusítása ná-
lunk, Szabadkán élve akkor megvettük Gazdag Erzsi Mese-
boltját, később pedig Weöres Sándor Bóbitáját. Akkor, ami-
kor olvastuk például a Bóbita-verseket a gyerekeknek, akkor 
azok még nekünk is élményszámba mentek, de már a nagy-
szülők ilyenfajta élményeiről azt hiszem, nem lehet beszélni. 
Minket ilyen szempontból különös meglepetések már nem 
fognak érni — gondolom — , a gyerekeink vagy az unokáink 
olvasmányaival kapcsolatban. Az biztos, hogy régi módon 
mesélni már nem lehet, és nem is igénylik a mai kisgyerekek, 
akik napközibe járnak, televíziót néznek. Át kell nekünk 
értékelni és minősíteni a mesefogalmat is. 

Mivel fejezzük be akkor a műsort? 
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Akár a Bóbitával is. 

Mikor zenét hallgat, vagy képzőművészeti alkotást lát, akkor 
az még meg tudja rázni? Vagy át tudja magát igazán adni? 

Én este szoktam — főleg a rádióban — klasszikus zenét 
hallgatni, és azt hiszem, hogy egy Beethoven-szonáta például 
jó lelki megnyugvást okoz és hoz. 

TARJÁN T A M Á S 

LÁTOGATÁS HADROVICS LÁSZLÓ 
KÖNYVTÁRÁBAN 

Békésen süt a melengető őszi nap, s békés, melengető utca 
a budai Dinnye utcácska is. Fák szegélyezte járda ; csupán 
néhány ház mindkét oldalon. Hadrovics László professzorhoz 
igyekszünk hárman, látogatók, s midőn megpillantjuk ajtaján 
a névtáblát, ösztönösen is a szomszéd lakásra nézünk: vajon 
nem Gáldi László neve áll-e azon a bejáraton. Hiszen a 
nagy orosz — magyar, magyar-orosz szótár, a nélkülözhe-
tetlen „Hadrovics —Gáldi"! De a szerkesztőtárs, tudjuk 
sajnos, már rég nem él. 

— . . . egyébként Gáldi ide nem is olyan messze lakott — 
igazít el a professzor úr, amint a bemutatkozás, lecihelődés 
után barátságosan befelé invitál. Neki magának 1958 óta 
otthona e két szoba, hall. 

— Háromszor ekkora könyvtárral büszkélkedhetnék, ha 
nem lennénk ilyen szűkösen — mutat körbe a meghitt, ám 
valóban kicsi lakáson. — Persze nem is vagyok kimondottan 
könyvgyűjtő, mert aki mindent gyűjt, az tulajdonképpen 
semmit se gyűjt : elmerül. A gyűjtés lényege szerintem a hézag-


