
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Kemény Katalinnal Hamvas Béláról
(II. rész)

- H. B. a harmincas, negyvenes évek kimagasló esszéistdia 1948-ban elhallgatott, s
1968-ban érte olvasóit halálhíre. A közbeeső időben mit dolgozott, arról a legújabban
napvilágot látó írásai adnak hírt. Életének e szakaszáról egymásnak ellentmondó legen
dák keringenek. A hiteles kép helyreállításához szeretném most segítségét kérni.

- Ahogy lassanként munkái megjelennek, úgy előbb-utóbb olyan életrajzok, felte
hetően mongráfia is, amelyek beszámolnak állomásokról, eseményekről, ún. életté
nyekről. Az olvasót meg fogja lepni, hogy a szokásos biográfiákhoz képest mennyiségi
leg mily kevés adatot fog találni, és azok is mily kevéssé látványosak. Az életrajzokra
sokszorosan érvényes Nietzsche mondása, "nincsenek tények, csak interpretációk",
Itt pedig csak az az interpretáció érvényes, amellyel sorsfordulatait ő élte át - és ez a
mü. A mű érdekében élt, s ez fordítva éppúgy igaz, a rnú az életesszencia kikristá
lyosítását szolgálta. Élet és mű elválaszthatatlan egysége. De van-e olyan hiteles nagy
ság, aminek ne ez lenne a próbaköve? Amint 1943-ban megjelent esszékötetének
címe is példázza: a valódi történet a láthatatlan történet, s ez érvényes az egyes em
berre is, akinek valódi története azonos üdvtörténetével és ezt a kézzelfogható té
nyek legfeljebb sejtetik. A többi nem számít.

H. B. a biográfiákat, s különösen a vallomásokat bizalmatlanul nézte, mint "elölről

hátulról foltozott rnesterkedést", ami a múvesnek a külvilág felé csiszolt tükrét csil
logtatja. Ennek ellenére ö maga írta meg életrajzát. hitelesebben, mint azt valaha is
bárki kívülálló, bármilyen objektív, tehát rész-szempontból teheti. Ha müvének egé
sze egy hatalmas vallomás, az nem az eseményekről vall, hanem az azoktól való meg
szabadulásról. A Karneválról például így ír naplójegyzetében: "a nagy tükör, amely
ben a deru és humor jegyében önmagam teljességét megnézem és lernérem". Mind
ebből következik az is, hogy aki müveí alapján tárgyiasított életrajzot akar formálni,
éppúgy nem közelíti meg a múvével egy testet alkotó lényét, mint aki életrajza
alapján értelmezné müvét, Ezzel részben már válaszoltam arra, milyen félreolvasás
ból keletkeztek a valóban mitizáló legendák. Természetesen ezt a káros folyamatot
táplálta az 1948-tól műveit sújtó zárlat: neve a nem publikálható írók listájára került.

Régi barátja, Újházi, akinek némi konformizmus árán sikerült elfogadtatnia magát,
elvitte H. B. szatíra-kötetét Darvas Józsefhez. Darvas elragadtatva olvasta. De amikor
megtudta a szerző nevét, felemelt kézzel kiabált: "Vidd el, vidd el, ne is lássam!"

- Mit ért káros folyamaton?
- Kőzisrnert, hogy a tiltott szerzőknek sajátos varázsa van. Műveik így, vagy úgy az

olvasókhoz kerülnek, gyakran épp azokhoz, akiknek nem szól, s akik azután az olva
sottakban a maguk önkényes gondolatvilágát vélik felismerni.

- Konkréten H. B. esetében ez mit jelentett?
- Már 45 előtt nagy olvasótábora volt. Ezek három élesen megkülönböztethetőcso-

portban szemlélhetök. Az egyik azok közül az igényesek közül került ki, akik szúkös-
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nek érezték provinciális szellemi távlatunkat; ezeknek nemcsak európai, de földré
szeket átmetsző szabad perspektívát nyújtott. Voltak az esztétikailag érzékenyek, eze
ket stílusának varázsával nyűgözte le. És végül egy magát vallásosnak vélő, de inkább
az okkult világ titkait fürkésző réteg, félbemaradt teológusok, keleti tanokat népsze
rűsítő, félművelt írásokba kóstolók, akik sem az adott egyházban, sem a számukra
már csak filológiailag is hozzáférhetetlen ezoterikus írásokban nem tudták üdvéhsé
güket kielégíteni. Nos, ezek azt hitték, hogy a titkos kincsre H. B.-nállelnek, ahogy ő

a Karneválban írja, hogya .Junyacska" nála van. Ezeknek a többnyire szektariánus
rajongóknak semmi közük sem volt az ezoteriához, sem ahhoz a tényleges tudáshoz,
ami H. B. műveinek magja, s aminek biztos jele épp az, hogy durván meg nem ragad
ható, a legnagyobbaknál is csak körülírható.

Hogy miért voltak utóbbiak kártékonyak? Ezek nyomán terjedt el a hiedelem, hogy
H. B. "misztikus", annak a vulgáris, sőt pejoratív, zavaros értelmében. Ha köze van a
misztikához, az éppen az, hogy magas intellektuális érzékenységgel a misztikusokat is
átvilágítja. Amikor az egyetemes emberi hagyomány principiumait magyar nyelven
összefoglalóan elsőnek felfedi, az már tárgyánál fogva sem misztika, hacsak a szót
nem az eredeti, a müsztész-beavatott értelmében használjuk. A szent könyvek, s első

sorban az evangéliumok nem misztikus iratok, hanem kinyilatkoztatások, amelyeket
a beavatottság különböző rétegei szerint lehet és kell értelmezni. Abban a zavaros
korszakban, amikor vallás és misztika egyaránt a reakciós jelzőt kapta, H. B. politika
feletti magatartása a legális szervek szemében mint politikai ellenfél jelent meg.

- Idézte egyszer H. B.-t, aki tréfásan azt mondta: tölem adnak ki legkevesebbet, de ne
kem van a legtöbb olvasóm.

- Valóban, de a sok olvasó nem jelentett mindig pozitívumot. Ehhez tudni kell,
hogy H. B. egy lélegzetre dolgozott. Míg el nem készült, semmitől sem hagyta magát
zavartatni. Még jól emlékezem a Láthatatlan történet befejezésének idejére, amikor
lázasan, dagadt arccal nem lehetett rávenni, hogy fogát kihúzassa. Mikor azonban el
készült, nem sokat törődött írásai sorsával, aki elkérte, annak szívesen odaadta. Már
pedig 45 után fiatal művészek, írók egymásnak adták a kilincset. A baj ebből 48 után
keletkezett, mikor a legális nyilvánosság bezárult előtte. Olvasói "szívességből" sok
szorosították tanulmányait, legtöbbször hibásan, ide-oda kölcsönözték, s több kéz
iratnak egyetlen példánya így veszett el.

1968 után, amikor kéziratainak rendezése rám maradt, a helyzet súlyosbodott. Ki
derültek a hiányok. Van olyan "hűséges" tanítvány, aki ma is őriz pótolhatatlan kéz
iratot. Valóságos pszichózis lett úrrá némelyiken. Hányszor hallottam szórul szóra
ugyanazt a mondatot: "Csak az marad fenn, amit ő őriz." S ez annál különösebb, mi
vel jól tudták, hogy a tisztába tett írásokat sorra helyezem el a Széchényi könyvtár
ban. Megindult az irataival való zugkereskedés, amivel szemben tehetetlen voltam 
és vagyok.

Nagyobb távlatból itt valami sorsszerűséget látok, de ennek kulcsát felfedni egy
interjú kerete nem alkalmas. Műveit örökké az elveszés fenyegette. Először az ostrom
elpusztította ház. A Kiscelli kastély felett laktunk, s midőn ötheti álló front borzalma
után a pincéből szabadultunk, a havas, sáros hegyoldal egész a Bécsi útig tele volt az
évtizedek alatt felhalmozott írásainak foszlányaival. De a 45 után keletkezettek közül
is még életében jelentősek vesztek el. Megemlítem itt a Tíz meg nem tartott eloadást.
Imaginált előadások Rómában, a Fehér Házban, Moszkvában, Delhiben és így to
vább; a világtörténelmet irányító tíz központ, mondhatnám válsággóc elé a tradíció ne
vében tart leleplező tükröt. Vagy az Ösök útja és az istenek útja, a Scientia Sacra-t lé
nyegesen kiegészítő mű. Jellemző, hogya Karnevál először három példányban ké-
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szült gépeléséhez évekig nem tudtunk hozzájutni, holott tudtuk, kik vitték el, míg
a véletlen vezette kezem egy ismerős lomtárából ki nem emelte.

- Hogyan ismerkedett meg H. R-val?
- Béla gyakran rnondogatta, hogy szükségszerü találkozásunk akkor is megtörtént

volna, ha Trianon nem következik be, ha nekik nem kell Pozsonyból. nekünk meg
Erdélyből Budapestre menekülni. Édesapja ugyanis a háború vége előtt várta a ko
lozsvári kinevezést, mi pedig ugyanakkor készülődtünkKolozsvárra. A pillanat azon
ban váratott magára. Természetes lett volna, ha a Független Szemle körében, ahová
Béla Thomas Mark néven írt, s ahol nekem is jelent meg pár írásom, ismerkedünk
meg. Noha ott mindenki ismerte egymást, ez mégsem történt meg, nyilvánvalóan
azért, mert Béla nem vett részt az összejöveteleken. Kevesen emlékeznek erre a lap
ra, és szerkesztöjére, a fiatal tehetségeket felkaroló Dénes Bélára. Emlékezzünk meg
róla pár szóban. A nyilas uralmat valahogy átvészelte, hogy azután Rákosi börtöné
ben lelje szörnyü halálát. Büszke volt rá, hogy bennünket összehozott, s emlékszem,
hogy az ostromot követő éhínségben üzent, keressük fel, hogy konzervekkel, ruhák
kal elláthasson bennünket. A munkatársak közül néhány név jut eszembe: Vas István,
Gelléri A. Endre, Remenyik Zsigmond, Hajnal Anna, Berczeli Anselmus, Berda József.

1936-ban jelent meg Rabelais-fordításom. Dénes listát adott kezembe olyan írók
neveivel. akiktől ismertetést lehet várni s tanácsolta, hogy keressem fel őket. Én csak
Bálint Györgyhöz vittem el, aki komoly elismeréssel írt munkámról. (Mellesleg: a ha
lála után kiadott Rabelais-cikkéböl a "gondozó" kihagyta az én munkámra vonatkozó
részt.) Egyszer épp a Fővárosi Könyvtárban jártam, eszembe jutott a tanács, példány
is volt táskámban. s csak úgy találomra megkérdeztern. itt van-e H. B. 6, amint ké
sőbb olvasott naplójából kiderült, reám ismert, "az indián leányra", akit már régen
figyelt az olvasóteremben. Az emeleti raktárban, könyvespolcokkal elkülönített, szo
baszerü fülkében találtam, előtte hatalmas asztal a feldolgozandó könyvekkel. kar
nyújtásnyira teafözö, két finom angol porcelán csésze. Itt szokta volt vendégeit
fogadni.

- Az első beszélgetésre vissza tud emlékezni?
- Az ilyen beszélgetéseknek az ember nem a tartalmára emlékszik, annál inkább a

hangszínére, egész aurájára. Mire lekísért a villamosmegállóhoz, szavak nélkül is tud
tuk, hogy sorsunk eldőlt. Pontosan egy év múlva titokban megesküdtünk.

- Miért titokban?
- Úgy éreztük, összetartozásunk bensőségét profanizálta volna a nyilvánosság. De

azt is éreznünk kellett, hogy mivel a szokásos polgári házasság minimális anyagi fel
tételei is hiányoznak, ha színt vallunk, mindkét család szorongásával találjuk szem
ben magunkat. Anyósom, fia kudarcot vallott első házassága után nagyon is végleges
nek hitte, hogy fia megtért bárányként tér vissza a valóban sok gonddal küszködő
családba, ahol mind a lelki, mind az anyagi bajokban ő nyújtott támaszt. Anyámra
sem hatott megnyugtatóan, amikor Béla vacsora közben felsóhajtott, legjobban sze
retne már nyugdíjba menni. Az ö kis fizetése, az én állásnélküliségem, s még hozzá a
tizennégy évi korkülönbség nem fedte a polgári családalapítási eszményt. így, a két
családot kész tény elé állítva, az apáknak már nem volt más teendöje, mint beírni a
családi bibliába a házasságkötés dátumát. Mi meg négy hét alatt megírtuk egy becs
vágyó ifjú doktori disszertációját, s a kapott 300 pengőből gondtalanul elutaztunk
Dalmáciába, és úgy élveztük a tengeri szél. az olajfák, az arany bor illatát, mintha az
öröktől fogva és örökig tartana - és valahogy tartott is. A következő két nyáron még
meg tudtuk ismételni a tengerparti utazást. Apró, turistákat nem látott szigeteken
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szálltunk meg. Az egyiken, olyan göcsörtös szölötövek között, mintha még Odüssze
usz ültette volna, fejnagyságú-márvány tömböt találtunk, féloldalát a tenger szabá
lyos görög maszkformára mosta. Haboztunk, elhozzuk-e, de irdatlan nehéz lévén el
rejtettük a sziget csúcsán emelkedő kápolna tövében, "jövőre majd szíjba kötve haza
hozzuk ... " A vonatról éppen aBalatont pillantottuk meg, amikor egy utas hangosan
olvasta az újsághírt: Danzig.

- Hogyan tudták ezután a gyenge anyagi alapokon közös életüket felépíteni?
- A második világháború első éve a köznapi életben nem hozott látványos válto-

zást. Viszont a retrográd előzményekben csírázott romlási folyamat, protekcioniz
mus, korrupció, a vele járó szegénység, szélsőjobboldali társulások eleinte nem nyílt
szövetsége lassanként a föld alól elöszivárgó talajvíz módjára pocsolyásították el a
felszínt. Életünk külsö kereteinek fenntartását a Horthy-korszaknak az a felbecsül
hetetlen előnye tette lehetövé, hogy ha az ember nem akart sem karriert, sem pénzt,
nyugodtan lehetett olyan szegény, amilyen csak akart. Márpedig mi egyikre se tartot
tunk igényt. Persze a szegénységért több munkával kell fizetni, mint a jólétért.

Dalmáciából megjövet első dolgom az önálló,· nyugalmas és olcsó lakás keresése
volt. Sok barangolás után egy ezerszínű őszi délután rá is találtam, a Remetehegy
oldalában. A két kis szobát, üveges verandát különösen barátságossá varázsolta fek
vése. Hajnaltól alkonyatig, valamelyikbe mindig besütött a nap. Bútor csak a leg
szükségesebb, de valamennyi meghitt régi darab, Béla pozsonyi íróasztala. tengerész
nagyapja faragta láda tele jegyzetkötegekkel, s az én, még süldő lány korom óta kop
tatott fiókos szekrényem, akihúzós íróasztallal. Béla ácsolta a mennyezetig érő köny
vespolcokat, az üres helyeken pár vidám kép, sok szöttes. Ha később a légiriadó ná
lunk érte a vendéget, nem értette, miért kell szaladni az óvóhelyre, "hisz' itt nem
történhet semmi." És az egész lakásból mindössze a húgom festette akvarell, az üve
ges veranda képe maradt meg.

Tapasztalatlanságunk még a beköltözéskor sem eszmélt rá, mi rejlik az olcsó lak
bér mögött: vizes, omladozó fal, a korhadó padló alatt egérfészkek, rossz kémény, alig
fűthető konyha. Nehezítette az életet a távoli bevásárlási forrás, akkoriban még nem
járt autóbusz a hegyre, s főleg a távolság Zuglótól, szüleim lakásától. ahová a már
előbb kialakult magántanítványi köröm miatt rendszeresen jártam. Bizony, különö
sen a háború előrehaladtávalnem volt valami barátságos utazás késő este felkaptatni
a hegyre. Amikor azonban bezártuk magunk mögött a kertajtót, egy kívülről sérthe
tetlen világba léptünk. A hegyoldal legfelsőbb utcája volt ez, felettünk már csak a fe
nyőerdő. Béla hajnalonként oda járt fel jegyzetfüzeteivel, s mire én nyolcra elkészí
tettem a reggelit, ő már a napi feladat jórészét végezve ért haza. Esti sétánk helye, ez
a hajdani fenyőerdő az ostrom alatt teljesen kiégett.

Mikor 1948-ban visszazarándokoltunk, a besüllyedt ház helyén fűvel benőtt dom
bot találtunk. Egy cigarettára való időre megültük, aztán Béla hirtelen felállt: "Ne ül
jünk saját sírdombunkon!" Pár éve én, most már nélküle, ismét arra kerültem. Nem
csak az akkori gyepes sikátort, de az erdő helyét is kietlen panelházak, garázsok ékte
lenítik. Hiába is keresné ott valaki hét esztendönk földi nyomát, csak a mulandóság
grimasza meredne rá. Másrészt, nem kevésbé igaz az, hogy együttlétünk maradandó
ságát ez a hét év mint kagylóhéj zárja magába, s a következő súlyos éveket az tette
viselhetövé. hogy szimbolikusan a Remetehegyen éltünk.

- Úgy hallottam, H. B. a második világháború alatt katonai szolgálatot is teljesített.
- Igen, mint tartalékos föhadnagyot a légierőkhöz háromszor is behívták. A legsú-

lyosabb a harmadik alkalom volt, amikor ki kellett mennie a frontra. 44 tavaszától az
év őszéig csapata Kurszkban, majd Sztarioszkolban állomásozott. Idegzetileg megvi-
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selve, szfvbántalmakkal tért haza. Mindemellett az orosz síkság, és Tolsztoj, Doszto
jevszkij alakjai, akikkel most élőben találkozott, mély nyomot hagytak benne. Pótol
hatatlan veszteség, hogy háborűs naplója a remetehegyi romok alatt maradt. Igaz,
átütő papíron, kedvelt írószerszámával, tintaceruzával készítette, s a másolatot Poly
(Pohly?) nevű ezredesének kölcsönözte, aki tudomásomrnal Dél-Amerikába került.
Nekem egy kicsit a gyermekkori Erdélyt idézte, Bélának alkalom a szenvedélyes
előkerüljön.

A vidám reggelek, szelíd esti séták remetehegyi idillje véget ért. Szabadságot nem
kapott, legfeljebb éjjelre jöhetett haza a Mátyáshegyen állomásozó csapattól, s akkor
is többnyire a tíz percnyire eső kastély óvóhelyére szaladgáltunk, olykor többször is
egy éjszaka. Pár hét után a csapatot Nógrád megyébe, Szokolyára vezényelték. Oda
már én is követhettem. Parasztházban kaptunk szállást. A tisztek, elsősorban a hiva
tásosak fejetlenségéröl, ítélőképességükelképesztő hiányáról, amikor a szovjet csapa
tok már az országban voltak, csak szatírát lehetne írni. De itt is akadt néhány nyugal
mas óránk, amikor egy-egy szabad délután a hallgatag magyarkúti völgy cserjésében
barangoltunk, egészen addig, míg nem jött a parancs, hogy másnap reggel az egész
csapat az ott lévő családtagokkal együtt Ausztriába indul. Egyetlen pillanat műve volt
az elhatározás, mi nem megyünk. Szerencsénkre akadt egy hasonló tervet szővö so
főr, akinek segítségével még aznap éjjel Budapestre szöktünk.

Ettől kezdve a bombaveszély eltörpült a fenyegető igazoltatás előtt. Ez meg is tör
tént. Két fegyveres, karszalagos állított be, levitte a Bécsi úti nyilas tanyára. És cso
dák csodája, Béla pár óra múlva mosolyogva állított be. Olyan részegek voltak,
mondta, hogy nem is kellett nagy lelemény a megugráshoz. Az eset lényegében azo
nos a Karnevál jelenetével, amelyben a nyilasoknak nem sikerül Justint letartóztat
niok. December 24. békésebbnek ígérkezett. Kihasználva a nappali tüzszünetet, óriási
takarítást rendeztem, sötétedéskor kis fenyőágon gyertyát gyújtottunk, remélve, hogy
az éjszakát cipőt, nagykabátot leverve tölthetjük. Még meg se vacsoráztunk, felsüví
tett a riadó. A szivárgó hírek alapján mi úgy számítottunk, hogy a teljes invázióig még
legalább két hét, s az elkészített komoly élelmiszercsomagot ott hagyva csak a szoká
sos kis táskát vittük magunkkal. De úgy látszik, valamit érezhettem, ezúttal nehézke
sebben indultam a szörnyű rohanásra, az ajtóból hosszasan visszanéztem, s ma is
szememben az utolsó kép, a dúsan virágzó karácsonyi kaktusz - boldog növények,
nem vesznek tudomást a történelem borzalmáról.

Még azon éjjel németek szállták meg a Kiscelli kastélyemeletét. Lent a pincepokol
kétszázötven lélekkel, fent az emeletpokol s a kettő együttese - azt hiszem, az ember
pokolművérőljobb nem szólni, nehogy az elbeszélés megenyhítse a szégyent. Hírek
nélkül sejtelmünk se volt, ott rothadunk-e örökre, vagy egy perc múlva felszabadu
lunk. Egy reggel, bár a pincemélyben mindég éjszaka volt, elmondtam Bélának ál
momat: ma döntő fordulat lesz, meglátod, álmomban fehér hajó közeledett, nyugta
lanító csak az, hogy oldalán baljóslatú római kettes feketéllett. Egy óra sem telt belé,
az ablakon román katona ereszkedett a pincébe. A férfiakat, köztük Bélát is elvitték.
Én a holttestekkel, romokkal tele hegyoldalban kóboroltam, mígnem estefelé a park
ban még működö diakonissza házban kaptam egy vaságyat jó meleg, tetves takaróval
és az éhhaláltól megmentő levest. Egy hét múltán Béla sárosan, szakállasan, tetve
sen újabb sikeres szökés után rám talált. Óbuda lapályos részén egy viszonylag épen
maradt villában romeltakarítás, favágás. mindenesség fejében kaptunk kegyelem
szállást, míg a pontonhídon végül szűleim lakásába jöttünk.

- H. B. az Apokaliptikus monológban a bombázásta utalva írja, hogya birtoklás eltűnt,

helyében maradt a lét. Sartre is hasonló értelemben ír. Azon tünádtem, vajon a reális
életben is ilyen filozofikus nyugalommal viselte könyvtárának, kéziratainak pusztulását?
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- Ahhoz, hogy valamely veszteség hasította űr helyén a lét magasabb szintje való
suljon meg, a veszteségnek teljesnek kell lennie. Ennek a tudásnak jeleként értel
mezem azt a mozdulatát, amivel a romlakás felé vezető ösvényen, amikor lábam egy
tűzálló edénybe botlott s én felkiáltottam. ez a miénk, ő lehajolt és messze hajította:
"ugyan minek nekünk egy tűzálló edény!" És ugyanígy sokáig, ha megvételre érde
mes könyvre bukkantam: .rnínek nekünk egy könyv!" Könyveken kívül semmire sem
költöttünk. s a könyvtár élő testrészünkké vált. Még most is megesik, hogy önkényte
lenül le akarok venni bizonyos kötetet, bizonyos bejegyzésekkel "arról" a polcról, s
időbe kerül a ráébredés, hogy az már nincs. De itt és az Apokaliptikus monológban
sem anyagi javakról, s még csak nem is könyvekről van szö, hanem egy rneröben új
életszintröl, azt lehet mondani, mindannak, ami azelőtti életünkben készülödes.
meggyőződés és kicsit álom volt, most külső segítség nélküli realizálása. Nem bir
tokolni annyi, mint a fölöslegestől megszabadulni. mint a sorsot megérteni és elhi
vatottságként élni. A sok kényszerű külön lakás ellenére kapcsolatunk is más dimen
zióba emelkedett, mint akiket a veszteség nyeresége egyesít.

Könyvek nélkül persze aligha tudott volna meglenni. Amikor szabadszombaton
Tiszapalkonyáról megjött, bement a könyvtárba, hátizsákra való olvasmányt hozott
ki, s két hét múlva ismét cserélt. De visszautalva a kérdésre, ha a veszteség seb is
maradt, a nyereség nem kisebb megkönnyebbülés. A felszabadulás valóban egy új
élet, a tiszta értékek, ahogy mondtam, a realizálás lehetóségét ígérte - minden téren.
És H. B., akinek nemcsak a regényben, de életében is ezer arca volt, nála szokatlan
aktivitásba kezdett. Az elszigeteltség feloldódott. Akkor erősödött meg Weöressel a
már a háború alatt kötött barátság. Se szeri, se száma a hozzászegődött fiatal művé
szeknek, akik a fordulat éve után ha nem árulók, legalábbis hűtlenek lettek. Rendsze
res és intenzív megbeszélései Szabó Lajossal és Tábor Bélával ekkor alakultak ki. A
felszabadulást követő időnek erről a jelentős szellemi szövetségéröl egyszer még ki
merítően kell számot adni. Ennek a korszaknak nyoma a három kiadást ért Ötezer év
bölcsessége, és az Egyetemi Nyomdában szerkesztett füzetsorozat. amelyben mind
arra akarta felhívni a figyelmet, amiben Európától legalább 50 évvel hátrama
radtunk.

- Hallhatnánk valamit a Lukács György intézte támadásrál?
- A külső pálya lendületét megakasztó támadás valóban Lukács nevéhez fűződik,

én azonban úgy tekintem ezt, mint a személytelen apparátus tiltakozását a megnyí
lott szabadság ellen, amit L. Gy. sajnálatos módon személyében vállalt. A történet,
amely H. B. Lukáccsal szembeni jóhiszeműségéremutat, egyszerű. A Szovjetunióból
hazatérő Lukácsot Béla felkereste, Astoria-beli lakásán, hogy felszólítsa a megindí
tott tanulmánysorozatban való együttműködésre. Fogarasi fogadta, neki adta elő

tervét. Fogarasi a maga határozatlanságában áthívta a szomszéd szobából Lukácsot.
Ő az együttműködést határozottan visszautasította. Indokolás: az ilyen kiadványok
nak majd évtizedek múlva jön el az ideje. Érdekes jelenség, hogy ő, az egykori ga
lileista, ezzel szentesítette a szokásos magyar késést. Nyílt támadásba azonban csak a
modern magyar rnüvészetröl megjelent könyvünk megjelenésekor lendült. A táma
dás nem esztétikai elvű, hanem nyilvánvalóan politikai volt, és érintette az összes
éppen szabad lélegzethez jutott művészt. De a célpont mégis H. B. volt. Lukács
intonált, s e bátorításra kis és nagy stréberek kísérözenére zendítettek. Köztük olya
nok is, akik nem vették észre, hogy - amint az több esetben be is következett - ön
maguk kelepeéjet ássák. (Nomina sunt odiosa). A következmények már maguktól
peregtek. H. B. a tiltott írók listájára került s 1948 ószén 24 évi szolgálat után elveszti
könyvtári állását.
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- Ekkor határozta el H. B., hogy vidéki eTÓműhözmegy dolgozni?
- Egyelőre ez fel sem merült. Az állásvesztés is a birtoktól való megkönnyebbülés-

nek egy neme volt, annál inkább, mivel a könyvtári atmoszféra egyre nyomasztóbbá
vált. Már házasságunk kezdete óta szívesen tartózkodtunk Szentendrén sógora Kő

hegy alatti házában. Egyszerű tornácos parasztház, mögötte gyér erdő forrással, apró
tisztásokkal,körös-körül patak, a házat nagy lombú szelídgesztenyefák árnyékolták.
Nekem egy kicsit a gyermekkori Erdélyt idézte, Bélának alkalom lett a szenvedélyes
kertészkedésre, Amikor az időjárás engedte, ide vonult vissza, a Karnevált is itt fe
jezte be. Ez a helyzet azonban a Rákosi-korszakban sokáig nem tarthatott; még föld
müves igazolványt is váltott ki, hogy adott esetben munkaviszonyt igazoljon. De egy
re több jelzés érkezett, házkutatás fenyegetett, erre ide-oda hurcoltuk a kéziratokat 
jó alkalom volt ez is azok elkallódására Végül a deklasszált személyek menedékét
választotta, s 1951 tavaszán a tiszamenti erömünél vállalt munkát.

- Hogyan tudott a nyomasztó fizikai munka mellett az írásra időt, energiát szakítani?
- Ezt a csodát hatalmas koncentráló ereje magyarázza. Mondása volt: "soha nem

írtam le olyat, ami előzőleg ne lett volna bennem készen". így az ellopott hajnali, esti
órákban rendkívül gyorsan írt, s ez a "készenlét" teszi érthetővé, hogy kevés fenn
maradt kéziratában alig akad javítás. A vakációt én is Palkonyán töltöttem, és tapasz
taltam, mennyire igaza volt, amikor állította, hogy a melósokkal sokkal könnyebb
szót érteni, mint a könyvtárban a stréberekkel, komédiásokkal, nyilasokból átvedlett
kommunistákkal. Tudott az egyszerű emberek nyelvén beszélni, még kártyázni is
leült velük, s azok tisztelték. Akadt ott néhány érdekesebb ember, cseh mérnökök,
ezekkel jó lemezeket hallgattunk, és főleg két hindu, akik arra a kérdésre, mi a
véleményük a marxizmusról, röviden annyit válaszoltak: "Nincs benne a Vedantá
ban." Persze az élet fizikai része több mint fárasztó volt. Hétfő hajnali négykor kelni,
hogy a hét órai munkakezdésre odaérjen. a zsúfolt munkásvonatok, órás várakozás az
átszállásra a hideg, szemetes nyékládházi pályaudvaron, a barakkokból átdübörgő

zaj. Azután a főnökökkel sem ment oly simán, mint a munkásokkal. Mikor raktáros
ságig "felvitte", megtörtént. hogy rajtakaptak, mint a rossz nebulót, amint a belépő

elől a szanszkrit nyelvkönyvet hirtelen a fiókba tolja. "Munkaidő alatt mással foglal
kozik" - és megrovást kapott. De fegyelmit is, mert ami igaz, az igaz, nem vette észre,
hogy a falu apraja-nagyja az erömü raktárából "szerzi be" csizmáját. E vétséget csak
egy módon lehetett jóvátenni: főnöke lányának stafírungját, most már felszólításra és
nyíltan, a vállalat ágynemüraktárából egészítette ki. Nehezebb volt a főnököt érett
ségire előkészíteni,de sikerült - csak éppen a helyesírás ...

- Ötvenhat után sem nyílt lehetőség visszajönni, s a normális életbe bekapcsolódni?
- Ez a kérdés a legszomorúbb szakaszt érinti. Az írótársak akkor rosszul vizsgáztak

(és ismét: nomina sunt odiosa). Amikor Béla 56 okt. 24-én, Gödöllötöl, már gyalog,
hazaért, azzal borult nyakamba: "Nincs többé Palkonya." A viharok megcsendesed
vén számos kísérletet tett a pesti elhelyezkedésre. Azok, akiknek módjukban lett
volna a segítség, oly idegenül fogadták, akárha egy távoli bolygóról érkezett volna. A
Széchényi könytárban történt a "nagyjainkra" jellemző eset: hivatalsegédi állást aján
lottak. Ügyét egyedül Füst Milán vette szívére. Gyors futárt küldött üzenettel, siessen
az Irók Könyvtárába. üresedés van, szólt érdekében. Mire reggel odasietett, már az
üzenetet hozó futár foglalta el az állást. Nyárig kűlönbözö ürügyek alatt itthon
maradt, júniusban már sem betegállományt. sem egyebet nem lehetett igazolni, s
hogy az újabb szolgálati éveket ne veszítse el, visszautazott.
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- A természetes nem az lett volna, hogy nem mint hivatalnok, hanem mint író tér
vissza?

- Erre 1963-ban mutatkozott némi lehetőség.Új folyóirat indult, a Látóhatár. Fodor
József, apám tordai tanítványa, mindvégig hü barátunk kereste fel, mondván: "hall
gatásod már anakronizmus." Béla kicsit habozott. "Tudod, mondta, bizonyos divatos
szavakat nem fog a tollam." "Azt írsz, amit jónak látsz", hangzott a felelet. Ekkor
jelent meg egy mondhatnök próba-cikke az egzisztencializmusról. Tíz cikket rendel
tek nála, s ezek közt az évfordulóra való tekintettel legjelentősebb volt a Shakes
peare-esszé. Pótolhatatlan veszteség ennek az elkallódása. Közlésre azonban nem
kerűlhetett a sor. A Kiadói Főigazgatóság azt kívánta, keresse fel előbb Mesterházi
Lajost. A vele folytatott beszélgetésből csak a következőt emelem ki: Mesterházi:
"Mindenkinek le kell tenni a garast", s ez alatt az akkor szokásos önkritika gyakor
lását értette. Béla az ő kedves, csendes humorával válaszolt: "Úgy tudom, hogy itt
csak én tettem le a garast." Mondanom se kell, hogy ezzel a garas elgurult. Megszó
lalása kilátástalanná vált.

- Tudná jellemezni az utolsó éveket?
- Amidőn 1964-ben végül (ha jól emlékszem, 760 Ft-tal) nyugdíjazták, úgy látszott,

újult erővel fog munkához. Utolsó két, aKarneválnál terjedelemre rövidebb, formá
ban annál is modernebb regényét ez időben írta. Ha a szatíra ezekben kegyetlenebb,
az korántsem jelenti - amint azt a felületesek vélik -, hogy az a személyes sors siker
telenségének ressentiment-ja. Egyébként is sokkal bölcsebb volt, semhogy a siker
szeszélyes rugóit és hullámait komolyan vette volna. Szatíráinak mélyén a szenvedés,
szenvedés az egyetemes létrontás felett, amit személye magára vett. Ekkortájt sokat
járt ki Szentendrére, ahol a maga építette árnyas kőpadon élete fömüvéhez, a
Scientia Aeternahoz készítette feljegyzéseit.

A megrokkanás egyik napról a másikra következett be. Alig bírtam elhinni, hogy
akit harminc éven keresztül fáradhatatlannak, fürgének, ruganyos járásúnak ismer
tem, egy reggel remegő lábakkal, hajlottan kel fel. Kérdő tekintetemre csak ennyit
szólt: elkoptam. 1968 szeptemberében, októberében néhányszor még kipakolta jegy
zetekkel telt iratládáját, a rusztikus fenyőfaládikót (amit a tiszapalkonyai kezdetleges
asztalossal készíttetett, talán a remetehegyi faragott tölgyláda emlékére), szétrakta a
papírokat, s csakhamar visszafeküdt a díványra, intett, tegyek mindent vissza. A
könyv nem készült el, de a mü, ő maga készen állt az útra. November 2-án este Schu
mann Szimfonikus etüdjeit hallgattuk. Könnyezett. Megértettem, Schumann, akit if
júságában annyit és olyan értő szenvedéllyel játszott, az indulást jelentette. A bezáru
ló kapu előtt a megj árt út a távozóra visszanéz. Másnap agyvérzést kapott, s míg no
vember 7-én az utolsó álom nem fogadta magába, eszméletét megőrizte, tudva, hogy
ez a vég. A tizenkét ágyas kórteremben nyekergett a táskarádió, a déli nap közönyö
sen vetette sugarait arra, aki a "halál pillanatában a lélek teljességét megélte."

LL
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