
A Vigilia beszélgetése

Ferdinandy Mihállyal

- Előszörazt ezeretném tőledkémi, hogy röviden foglald össze életedet, hiszen a legut6bbi
időkig itthon még a lexikonok is elfelejtettek megemlíteni. A tavaly megjelent Kortárs Ma
gyar Irók Kislexikona az elsőolyan ma, ahol rövid összefoglaló olvasható rólad.

- Nehéz összefoglalni egy életet, mindenesetre megpróbálom. 1912-ben születtem
Budapesten, elvégeztem az elemit, elvégeztem a gimnáziumot, beiratkoztam a bölcsé
szeti karra, és a nyolcadik félév utolsó napján ledoktoráltam. Múvészettörténetből, a
magyar föld régészetéböl, és magyar történetbőlGerevich Tibornál, Alfóldi Andrásnál és
Szekfű Gyulánál. Azután Gerevich Tibor ösztöndfjjal elküldött először Rómába, majd
Berlinbe, kilenc hónapra. Megjegyzem, berlini kirándulásom csinált belőlem egész éle
temre komoly,elszánt, képzett antinácit.

- Mikor volt ez a berlini ösztöndíj?
'- 1936-ban. Visszatérve Magyarországra, Gerevich megkérdezte, akarok-e »a tanszé

kéhez jönni«, ott voltam tanársegéd egy ideig, ami nagyon kellemes sine cura volt, közben
kezdtem el a könyveimet írni. Megírtam a Mi magyarokat, megírtam 82 Istenkeresőket.

- Azt hiszem, az Istenkeresőkően a szentkorona-tannal kapcsolatban hivatkozol egy
nagybátyádra, Ferdinandy Gézára. Ejtenél róla egy-két szót, illetve a családi hátteredről?

- Engem a családi háttér nagyon determinált. Apám, aki nem volt történész, és
hétéves voltam, amikor meghalt, olyan történeti tudatot adott át nekem, hogy tulajdon
képpen ő döntötte el, hogy történész leszek. Ferdinandy Géza, aki jóval tovább élt, a
Honvédelmi Minisztériumban volt államtitkár; ugyanakkor furcsa módon, címzetes
nyilvános rendes tanára volt a közjognak az egyetemen. Thbb nagy munkát írt, amelye
ket sok évvel halála után is nagyon jól lehetett használni, főleg az AranybulIáról írt ki
tűnő tanulmányát. Az ő fia volt Ferdinandy László, aki sajnos nem tudós lett, hanem
ügyvéd, de olyan hihetetlen tudással rendelkezett, hogy fiatal ember koromban hozzá
vittem történelmi munkáimat, amelyeket kitűnő kritikai érzékkel bírált el. Ennyit csa
ládi hátteremröl.

- Az Istenkeresőkut6szavában utalsz arra, hogy a Mi magyarok félreértéseket szült,
ezért szükségesnek tartottad, hogyszólj röviden a szellemi háttérről, azokról az indíttatá
sokról és nagy tudósegyéniségekről, akiknek szellemében dolgoztál. Először azt kérdez
ném, mik voltak ezek a félreértések? Utána pedig kicsit részletesebben Kerényi Károlyról,
Szondi Lipótról, Szekfű Gyulár6l, azokról a meghatározó egyéniségekről, akiknek szel
lem-ujja feltűnik munkáidon.

- Erre visszatérnem azért nehéz, mert nem akarok Gerevich Tiborról rosszat mon
dani, aki végtére atyai módon bánt velem. De már a doktorátusom után bementem egy
szer Kerényi pénteki órlijára, és fölfedeztem öt. Valamivel később ö is felfedezett engem,
s én rájöttem arra, hogy Kerényi Gerevichnél, Husztinál jóval nagyobb formátumú
egyéniség, igazi egyetemi tanár. Kerényivel aztán személyesen is összebarátkoztam.
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Amikor Gerevich ezt észrevette, kijelentette, hogy "mi latinok vagyunk és nem görögök!
Ezt gondold meg Mihály." De akkor már késő volt: én a Mi magyarok első fejezetében,
amely a magyar mítoszról szöl, tulajdonképpen már Kerényi tanítványa vagyok. Gere
vichnek nem volt ekkora sugárz6 tanári ereje. Tudta a dolgát, de nem úgy, mint Keré
nyi, aki egészen apostolszenl volt. Kialakult körülötte egy kör, akik nem voltak mind a
szó szoros értelmében vett tanítványai, de akik neki köszönhettek mindent. Például: a
Karinthy fiúk, Zolnay Vilmos, Dobrovits Aladár és folytathatnám még a sort. A Mi ma
gyarok megjelenése után Szekfú.szakított velem, a mai napig sem értem, miért, Amikor
odamentem hozzá a dékáni hivatalba, s mondtam: Professzor úr, köszöntem! Erre azt
válaszolta: Kérlek, nem vettem észre!... és köszönt. így lettem én ennek a kicsit ellenzé
ki, és nem teljesen befogadott, Kerényi-pártnak a tagja.

- 'leJUít úgy éreztedKerényivel való megismerkedésed után, hogy addigi szellemi Mmye
zeted a maga pozitiviz1TUl8tŰJan - ha ezt így általában nwndhatjuk, olyan egymástól is kü
lönböző társaságra, mint az emlitett Huszti, Gereoich. és Szekfű - olyanfajta laposságot,
vagy a konzekvencüik levonásától irtózó nyárspolgárságat takar, mint az Ady fellépte Mrüli
szellemi életben, amelyet a Mi magyarok végén rajzoltál meg?Adynak ki kellett ebbőlszahad
nia, fölkellett ez ellen lázadnia. Neked ezen lázadás lehetőségét a Kerényi-Mr adta meg.

- Pontosan! Nincs is semmi hozzátennivalóm.

- Hogy alakult kapcsolatatok a továbbiakban?
- Amikor a Magyar Nemzetnek voltam cikkírója, Pethő Sándor azzal küldött el Ke-

rényihez, ~eI\Í el hozzá, beszélj vele az integrális humanizmusról". Éppen akkor jelent
meg Történeti táj címü terjedelmes esszém az Athenaeumban. Kerényi megkérdezte,
azonos vagyok-e azzal a Ferdinandyval, aki ezt az esszét írta. Mondtam: igen, és ezután
magázásból tegezésbe csapott át. Az integrális humanizmusról nem sok szö esett, de
Kerényi attól a naptól kezdve meghatározó hatást gyakorolt rám és munkáimra.

- Furcsa, hogya marxisták, akik mindenestid kitagadták a magyar szellemi életből

a Kerényi-Mrt a Jwzzá tartozó, vagy vele rokonszenvező írókkal együtt, Prohászka Lajost
úgy áUították be, mint a nácizmus szálláscsinálóját, és Vándor és bujdosó cimű művét

mint a politikai magyar-német sorsMzösség hirdetőjét.

- Prohászka Lajosra nagyon szívesen gondolok vissza, kapcsolatunk jó volt. Mikor
Rómában voltam ösztönd:(jas, a Minerva c. folyóiratban, folytatásokban megtaláltam a
Vándor és bujdosót is, amiről addig egyáltalán nem tudtam semmit. Ugyszólván láza
san olvastam el, és a mai napig állítom, hogy egész szellemi fejlödésemre nagy hatással
volt. Meg kell em1ítenem, a kultúrám igen nagy része német volt, mert a német tudo
mányos könyvek - persze nem a náci, hanem az igazi német könyvek - sokkalta érde
kesebbek voltak, mint a magyar tudományos könyvek. Engem magával ragadott a né
met szellem. Goethe akkori bálványozása, valamint Kerényi hatása a német kultúra
felé sodort. Ugyanakkor szerencsém volt abból a szempontból, hogy mindenki láthatta,
a Pesti Naplóban és a Magyar Nemzetben közölt cikkeim olyan vadul náciellenesek - a
cenzúra bevezetése elött ezt még lehetett -, hogy Weesenmayer, a német követ, elment
H6manhoz, és azt követelte, vagy kérte, hogy távoIítsanak el az egyetemről. Amire Hó
man - noha ismerjük politikai nézeteit - azt válaszolta: "bár nem értek egyet Ferdi
nandyval, azonban egy magyar egyetemi doktornak szabad, sőt kell kimondania a véle
ményét szóban, írásban, nyomtatásban akkor is, hogyha ez a kormánynak nem tetszik".
Ez nagy mondás volt akkor!

- Azóta sem sok ilyen hangzott el! Első munkáid - amelyekről meg kell mondani,
hogy Kerényi nagyon gyümölcsözőmédszerét a leghatásosabban alkalmazták a magyar
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törlénelemre, és azóta sem átfog6, sem részlettanulm6nyok ilyen szempontból nem jelen
tek meg - remélJudóleg most, ilyen hosszú dermedtség és cenzurális tilalom után, ismét
bekerülnek a magyar szellemi élet vérkeringésébe.

Visszatekintve hogy látod magát az a1LJpgondolaJnt? Hajól veszem ki azt, hogy egy törté
nelmet mindig az istenséghez való viszonyában kell vizsgálni, akár egycsaúíd, egy dirUJSZtU:J
történetérO, van szó (mint az Istenkeresökben az Arpá,crokr&), akár magáról a nemzetr6l,
ahol rrwndjuk a 19. század tragédiáját, vagy a 20. század eleji magyar összeomlás tragédiá
ját Széchenyi ésAdy Istenhez való viszonyán át világítod meg. Mostani szemmel, illetve a
mai történettudomány szemszögéből,hogy ítéledmeg ezt a vállalkozást?

- Ez a vállalkozás nagyon spontánul, nem előre kitervelten jelent meg munkáim
ban, és kitartottam mellette mindvégig, és talán túlzó módon utasítottam vissza min
den olyan irányzatot, amely nem állt teljesen a szellemnek - a magyar szellemnek is
- a szolgálatában.

- A pozitivizmus részéről való elutasítást már említetted. De hogyfogadta mondjuk
a hozzád közel álló, vagy veled rokonszenvező kör azokat a megállapttásaidat, amelyek a
rnagyarságot ily módon a szentség kateg6riájáhan tárgyalták?

- A Kerényi-kör nagyon pozitívan fogadta, mégpedig nemcsak azok, akik tudománnyal
foglalkozóemberek voltak. Emlékszem egy szegedi festőre - a neve nemjuteszembe - aki
a legnagyobb rajongással beszélt az Istenkeresőkről. Azt mondta, hogy ez az a könyv, amire
várt! O is a Kerényi-körhöz tartozott, gyönyörű.portrét festett Kerényi Károlynér6l.

- Kerényi1"Ől esett már némi szó. Térjünk most rá Szondi Lipót hatására, akitől a
sorsválasztás kateg6riáját veszed, amely az egyik leghasznosabb fogalom az Istenkere
sőkben. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az Arpád-házi házasságokat vizsgálva~ né
zed meg, miféle ősöket választanak egy-egy dinasztikus házasság megkötésekor az Arpád
házi fejedelmek az utódaiknak, és ezáltal milyen kultúrkörbekapcsolják be saját család
jukat, illetve a nemzetet.

- Szondi Lipót húsz évvel volt idősebb nálam, és Kerényivel úgy került kapcsolatba,
hogy migrénjét meggyógyította. Egy este Kerényivel elmentünk Szondihoz, és hosszú
beszélgetés alakult ki közöttünk, melynek során Szondit nagyon megszerettem. Szondi
ban volt valami - Kerényit idézem -, "ami emlékeztetett az Úristenre": nagyon nyu
godt, a dolgokat felülről néző, bölcs ember volt (akkor még aránylag fiatal: én 24, ő 44
éves). Az emigrációban is fönntartottuk a kapcsolatot levelezés formájában, s mikor az
tán eljutottam Svájcba, mindig meglátogattam, akárcsak Kerényit. Kerényiéknél szállö
vendég voltam, Szondiékhoz csak beugrottam a Jupiter utcába - ott lakott -, ami na
gyon helyes volt, mert úgy fogtuk fel (Kerényi meg én), hogy róla van elnevezve.

- Az Istenkeresők,egy kicsit Szekfűre visszaugorva, mintegy vetélytársa lehetett az
adott kontextusban a Hősök és szentek kötetnek, amelyhez Szekfű írt előszót, és amely a
magyar szenteket neobarokk álláspontból - annak is egy nagyon kifinomult változatá
ból - tekintette át. Nyilvánvalóan súrlódásokat okozott, ahogy Szent Erzsébet és Mar
burgi Konrád viszonyát tárgyalod, ahogyan Szent Margitot, illetve a sírja körül kialakult
nekropoliszt mutatod be; vagy azt, hogy Szent Margit TnŰveltségéről- amelyet Marcel
lus révén kapott - trss:

- Marburgi Konrád és Szent Erzsébet viszonya valósággal botránykő volt a Nemze
ti Újságban, és egy pap - akinek már nem emlékszem a nevére - valóban a lehető leg
keményebben utasította vissza interpretációmat. Szegény anyám mondta erre a kriti
kára, hogy nEz azért van, fiam, mert az a pap nyilvánvalóan nem katolikus, te azonban
az vagy!"
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- Más egyházi körökben esetleg kedvezőbb megítélésben résusült-e a könyved?
- Nem tudok visszaemlékezni Iá. Csak azt tudom, hogy nem az Istenkeres6ket, hanem

a Magyar Szemlébe út tanulmányomat - .,A. magyar östörténet 4j Wjjai" címmel - egy
bencés történeUró a könyvében elEáétőlvégig átvette anélkül, hogy közölte volna a nevemet.

- Most emigrációdr6l kirdeznék: hogyan hagytad el az országot?
- Én nem tartom magam emigránsnak, és sohasem tartottam magamat annak!

Engem Hankiss János, aki államtitkár volt akkor a Kultuszminisztériumban, egy nap
magához .kéretett, és azt mondta: "Emlékszem rá, egyszer a debreceni Nagyerdöben ta
lálkoztunk, és egy portugál könyvet olvastál... Érdekelnek még a portugálok?" Én azt
válaszoltam, hogy igen, mire ö: "El akarsz menni Portugáliába, mint magyar lektor?
Meg kellene alapítani a magyar lektorátust." Apósom tanácsára elvállaltam. Nagy ne
hézségek támadtak a kiküldetésemmel kapcsolatban, mert a Külügyminisztérium
egyes részeiben kimondottan náciellenesek voltak, más részeiben azonban nem. A kul
turális osztály vezetője,Zilahi Sebes Jenő, meg is mondta nekem: "Th, aki olyan német
ellenes cikkeket írtál, te nem fogod elhagyni ezt az országot!" Erre apósom elment egyik
jó baráijához, RáDay Tamáshoz, ö szólt RáDay Miklósnak, aki akkor Magyarország minisz
terelnöke volt. Kállay Miklós többek között azt mondta: .,A. te portugáliai feladatod az lesz,
hogy nuUd odaállsz a magyar követ mögé, hogyha mi különbékére készülünk, és- mivel
hogy a magyar követek nem tudnak egyáltalában semmit (mondotta szóról szóra) - te de
mográfiai, történeti, egyéb tudományos szempontból tanácsokat fogsz adni neki. Ezért kine
vezlek egyben kulturális attasénak is. Fedő szereped az lesz, hogy megalapítod a lektorá
tust, és tanítod azokat a portugálokat, akik magyarul akarnak tanulni." Felvette a telefon
kagylót, és azon a furcsa magyar módon, amit külföldön nem ismer senki, azt mondta
Zilahi Sebesnek a fülern hallatára: "Jencikém, nekem az a kívánságom, lJogy Ferdinandy
Mihály, csaláctiával együtt, ajövö hét folyamán elinduljon Portugáliába." Es én el is indul
tam - életemben először- Portugáliába. Ez 1943 őszén volt.

- Akkorjártál előszörPortugáliában?
- Akkor.

- Mennyiben különbözött attól a latinság-élményt61, amelyet Rómában szívhattál
magadba?

- Rendkívüli módon. A portugálok kedvesek és udvariasak, de nagyon kell vigyázni
nehogy megbántsa az ember őket, nehogy megsértse nemzeti érzéseiket, kétségbe vonja
nemzeti dicsőségüket.Nem is láttam sem azelőtt, sem azután olyan népet, amely olyan
mértékben érzékeny lett volna. Találtam egy pár igazán jó barátot, akikkel később is
fönntartottam a kapcsolatot. A német kultúrképviselőknagy csodálkozására, én ezek
hez egyszerre bejáratos lettem, látogattuk egymást. Tulajdonképpen az történt, hogy ők

fedezték fel, hogy magyarbarátok, arniről addig nem tudtak.

- Nem segftett ebben a Luziáda hires passzusa a portugál dinasztia magyar eredetéről?
- De,segített.

- Ez általában elterjedt hit? Nyilván az iskolai oktatás révén mindenki tudott róla.
- Igen. Például a mi kis cselédünk azt kérdezte: "Th<lja-e Don Miguel, hogy a mi ki-

rályaink mind magyarok voltak?" - ami azért egy kicsit túlzás.

- Milyen volt Portugáliában abban az időben a szellemi helyzet? Mennyire volt ne
vezhető önáUónak, mennyire volt valami nagyobb szellemi tartomány függvénye, mennyi
ben befolyásolta a politika?
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- Portugália voltaképpen diktatúrában élt abban az időben, Salazar diktatúrájá
ban. De Sa1azart az jellemezte, hogy ő volt azt hiszem az egyetlen diktátor a világon, aki
soha egyenruhát föl nem vett! A pénzügyi jognak volt a professzora Coimbrában. Rend
be tette az országot. Egy hibája volt csak: az államot tette megint egészségessé, a maga
kis körében elfogadottá és hatalmassá, de nem volt szociális tézise. Thhát a nép meglepö
szegénységben - sót helyenként nyomorban - élt, amin lehetett volna segíteni.

- Politikai küldetésed milyen tetteket követelt?
-, Követelt volna sok mindenféle tettet, de mind megbukott: március 19-ével min-

dennek vége lett. Március 19-e után körülbelül egy héttel azok, akik nem voltak náci
barátok, disszidáltak (a követ is, és többen mások is). Aki nem disszidált, sót rögtön
chargé d'affaires lett, az az elsó követségi titkár, Újpéteri Elemér volt. A követ Wodianer
Andor volt. Egy apáról, anyáról zsidó származású ember, és becsületére legyen mondva
az akkori Magyarországnak, hogy mindvégig megtartották állásában. Sok éven át volt
követ, és ha nem jön március 19-e, nem is disszidált volna.

- Hova disszidáltatok?
- Mi akkor még Portugáliában maradtunk, és kezdetben egy komité törődött ve-

lünk: adott valami kis pénzt, hogy ne haljunk éhen. Valamivel később, más tisztviselők

kel együtt, bekéretett Wodianer és közölte. hogy a magyar kormány még a katasztrófa
előtt ötmillió svájci frankot helyezett el - az akkor már nem követ, de - volt követ
Barcza György kezébe, aki Svájcban élt. Ebből a pénzből kifizetéseket eszközöltek szá
munkra, úgyhogy mi, disszidált követségi tisztviselők, régi fizetésünk felét (azt hiszem 450/0
át) megkaptuk 1946 közepéig. Amikoris - szintén Wodianer - közölte. hogy ő többé nem
meri vállalni a felelősséget értünk a magyar kormánnyal szemben, és beszünteti ezeket az
úgynevezett juttatásokat. Ezután - otthagyván minket - minden gondoskodás nélkül el
hajózott Argentínába, ahol egy nagyon fényes hotelben, a Laneastérben élt, és úgy tudom,
ott is halt meg. Azt hiszem, 1950-bEm, denem tudom egészen biztosan.

- Felmerült benned, hogy hazagyere?
- Én tulajdonképpen jelentkeztem Kereszturynál. Egy rokonom vitte el neki a levelem,

és adta a kezébe (akkoriban a postaszolgálat nagyon gyenge volt). A levelemre kaptam vá
laszt, deerre a kérdésre nem felelt. VISzont tízezer svájci frank volt letéve a lisszaboni ma
gyar követségen azzal, hogy ha a magyar lektor bajba kerül. akkor ez az összeg neki kifize
tendö,Keresztúry Dezső- a mai napig hálás vagyok neki - akkor, abban a nyomorult hely
zetben, kifizettette nekem ezt az összeget, amit telies egészében megkaptam, és addig, amíg a
mendozai, argentinai egyetemröl a meghívót meg nem kaptam, ebből a pénzből éltünk.

- Minek volt köszönhető ez a mendozai meghívás?
- Annak, hogy én egy szép napon átmentem Spanyolországba azt hívén, ott kated-

rát tudok szerezni magamnak, de hát erről szó sem volt. Ellenben összetalálkoztam néhány
nagyon okos, kedves, művelt spanyol tudóssal, akik szeretetükbe fogadtak, és összeköttetés
be hoztak az Instituto de Cultúra Hispánica - ami egy az egész spanyol világra kiterjedő

kultúrintézet volt - igazgatójával. Ö alaposan kikérdezett, hogy ki vagyok, mi vagyok, az
tán visszamentern Portugáliába. Két hónap múlva kaptam tőle egy hosszú táviratot, amely
ben közölte. hogy a mendozai egyetem - nyilván az ö közbenjárása folytán - "elfogadta",
ez volt a kifejezés: "elfogadta az ön kollaborációját". Ez 1947-ben történt.

- Milyen egyetem volt ez a mendozai,jellegét és szellemét tekintve?
- Mikor megérkeztem, föllendülöben. Tulajdonképpen kis egyetem volt, de akkori-

ban minden tanszéken alapítottak folyóiratot. Volt egy évkönyvem, amelyet nagy lendü
lettel szerkesztettünk; én akkor kezdtem spanyolul publikálni. Egy nagyon kedves, jó
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barátom, Hilario Rodriguez Sanz segített nekem nyelvileg. Egy év alatt körülbelül nyolc
tanulmányt jelentettem meg különbözőfolyóiratokban, és azt képzeltem, hogy ott mara
dok halálomig. A perönista kormány tézise azonban, ami eleinte úgy hangzott - és en
nek köszönhettem, hogy oda kerültem -: jöjjön a külföldil Szükségünk van a külföldi
re!... egyszerre megfordult: A külföldire semmi szükségünk nincs! Mi egy autochton kul
túra vagyunk, és a külföldiek, ha lehet, menjenek ell... Erre aztán kerestem magamnak
más helyet. Puerto Ricó meghívott táviratilag azzal, hogy azonnal válaszoljak, mert az ál
lást csak negyvennyolc órán át tw:tiák betöltetlenül hagyni. Azonnal elfogadtam (ez 1950
ben volt), odamentünk, és ott vagyok a mai napig is, persze most már nyugd(jasként.

- A Puerto Ricó-i egyeteT1U!t mikor alapították, és amikor oda kerültél, milyen. álla
potban volt?

- 1903-ban alapítottak, és amikor én odakeriiltem, akkor fellendülöben volt. Amíg a ki
tűnő Jaíme Benitez volt a rektor, virágzott ez az egyetem, és remélni lehetett, hogy leg
alábbis a felsó kurzusok európai nívót fognak elérni. Aztán 1966-ban vagy1~ aljas
módon, politikai okokból, mert a másik párt került fölül, egyik pereról a másikra elbocsátot
ták az egyetemről-c- nem a Puerto Ricó-iéletből, amelynek a mai napig is egyik vezetője-,

így tönkretették az egyetemet. Ez a mai helyzet. Én 1977-ben mentem nyugdy'ba.

- Akkor még egyjó évtizedet végigéltél a hanyatlás korszakából is. Azon történeti tu
dományok fejlódése, amelyeket múveltél, és amelyek oktatását nyileán. fel is kellett építeni
Puerto RiOOn, hogy alakult, kikre támaszkodhattál, milyen volt a hallgatói kar, milyenek
voltak a publikációs lehetőségek?

- A publikációs lehetöségek nagyon rosszak voltak. Ma jobbak. Elsősorban a rek
torra tudtam támaszkodni, és a diákokra. Bár egyébként mindenféle zavargások voltak,
föleg a külföldi, amerikai professzorok ellen: nem engedték be az óráikra őket, nem tud
tak előadni. Engem soha senki sem bántott, a diákság mindig szeretettel övezett.

- Milyen tárgyakat oktattál?
- Sok mindent. Ott az egyetem nem katedrarendszer szerint müködik, mint itthon.

Középkori egyetemes történettel kezdtem, aztán ehhez hozzávettem az antik egyetemes
történetet is. Később ellentétbe kerültem a történelem-départementtal, és akkor egy
amerikai kollégámmal együtt, a dékán segítségével. megalapítottuk előbb az összeha
sonlító irodalom szekcióját, majd départementját, aminek összesen nyolc, vagy kilenc
tanára volt. Két témakör volt a vesszőparipám, amire mindig és mindig visszatértem:
Homérosz és Vergilius, valamint Goethe.

- Hogyan fogadták, s mennyiben volt újdonság, amit tanítottál? Támaszkodhattál-e
olyan szellemi mozgalomra, amely a karjaidba terelte a diákokat?

- A diákokat a karjaimba terelte az összehasonlító mitológia. A többi tárgykömél,
mint például Goethénél, az embemek tényleg egy kicsit fognia kellett a diákokat, amíg
összeterelte azt a négyet, akire szükség volt ahhoz, hogy meg lehessen tartani a kollégi
umot. Olykor megtörtént, hogy a mitológia-kurzusomra százhatvankét ember iratkozott
be. Kétségbeesve kértem a dékáni hivatalt, hogy zárják le a matrikuIát, mert ennyi em
bert nem lehet tanítani. Későbbaztán lemorzsolódtak, mert az első órán megijesztettem
őket, hogy mi mindent fogok tőlük kívánni, de így is rengetegen maradtak.

- ÖsszefUgg ez a Latin-Amerikátjellemzővallásos nyugtalansággal, lwgy ennyire tá
dultak az óráidra?

- Nem tudom egészen biztosan, mert az a sok szekta Puerto Ricón, azt hiszem hogy
éppen nem teszi a talajt termékennyé a mitolögia számára. De ezek a diákok - és ez a
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mai napig is így van - szeretik a -mitolögiát, olvasnak mitológiát. Mikor Kerényi hozzá
férhetővé vált angol nyelven, elkezdték olvasni, és az óráim tényleg nagyon látogatot
tak, eredményeim kielégítöek voltak.

- Nem szorította ki késtJbba Kerényi-hatást Lévi-Strauss népszeTÚSége?
- Lévi-Straussről alig volt szó Puerto Ricón.

- Most beszélj kérlek a spanyol nyelven írott történeti munkáidr6l, amelyek Magyar
országon szinte ismeretlennek számitanak.

- Volt egy esszégyüjteményem: En tomo al pensar mítioo címmel, magyarul: A mi
toszi gondolkodás körül. Ez a kötet kilenc tanulmányt tartalmaz, és elég különböző té
mákat ölel ról: különböző kultúrákban, költöknél. müvészeknél kerestem mítoszi eleme
ket, mint például Goethe, Michelangelo müveiben. Azt hiszem talán A rnakrokozmosz
szimb6luma Michelangelo Utolsó ítéletében az egyik legjobb tanulmányom Goethe dé
Illonisága volt másik vesszőparipám.

- A kötet kiadása után mivel foglalkoztál, mint spanyol nyeloü történész?
- A Puerto Ricó-i egyetem kiadta két kötetben spanyol nyelvü történeti értékezései-

met. Valamivel később lányom és vőlegénye lefordította németröl spanyolra V.Károly cí
mü könyvemet. Ez szintén a Puerto Ricó-i egyetem kiadásában jelent meg 1964-ben.
Németül valamivel később jelent meg, mint spanyolul. Gyennekkoromt61 készültem ar
ra, hogy újak II. Füíöpröl, Ez 1977-ben 450 oldalon meg is jelent németül, majd tavaly
Barcelonában spanyolul. Úgy látszik, hogy ez sikerkönyv lesz, vagy lett, mert már több,
mint 2000 példányt eladtak, pedig a könyv elég drága, és nem éppen az utca irodalma.
Egy Puerto Ricó-i történésznő írt is a könyvről, és bemutatta azt egy nagyon válogatott
társaság elött. Én is beszéltem a könyvről, 36 példányt meg is vettek, ami Puerto Ricó
ban aztjelenti, mintha Magyarországon megvennének 6000 példányt.

- Mivel magyarázod ezt a közönyt, az éghajlaJtal?
- A Puerto Ricó-i ember nem részesült iskoláztatásban. Mikor odakerültünk, akkor

például egy diplomás asszonnyal egyáltalán nem lehetett beszélgetni. Csak igennel,
vagy nemmel válaszolt. Manapság már sokkal jobb a helyzet. A népnek az a része, ame
lyikkel kapcsolatba kerültem, nagyon jó benyomást tett rám. A taxisoförök például kép
zett politikusok, és nagyon jól lehet velük beszélgetni. Sose fogom elfelejteni az egyiket,
akivel a fövárost61 a házamig tizenegy kilométert utaztam, és hamarosan kiderült, hogy
az ottani politikára vonatkozó nézeteink teljesen megegyeznek. Olyan jól elbeszélget
tünk, hogy nem akart elfogadni pénzt tölem.

- Ez a kultúra elsősorban latin-amerikai kötöttségekkel bír-e, az Egyesült ,Államok
hoz igyekszik-e hasonulni, avagy európai példákat követ?

- A Puerto Ricó-i irodalmi és szellemi élet szinte évről évre erősödik, aminek én nagyon
örülök. Ez tennészetesen spanyol nyelvű. Én magam is - szemben azokkal, akik arra töre
kednek, hogy tűnjön el Puerto Ricón a spanyol nyelv, és az angol vegye át a helyét - azok
nak a sorába állottam, akik a Puerto Ricó-i, tehát a spanyol nyelvet pártfogolták. Eszembe
jutott, hogy mi mindent meg lehetett csinálni a magyarokkal például m. Károly, Mária Th
rézia és n. József alatt, de mikor József megalkotta a nyelvrendeletet, akkor az egész nem
zet fóllázadt ellene. A nyelvét nem aqja egy nemzet! Ezt láttam kicsiben Puerto Ricón.

- Ha már visszakanyarodtunk a magyar történelemhez: megjelent egy könyved Mo
hácsr6l, illetve a Mohácsot ellJkészító évtizedekről. Mennyire volt módod a magyar törté-
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nelmei becsempészni az oktatási anyagba, illetve mennyi leheWséged maradt, hogy to
vább müoeld szakmád ezen részét?

- A "becsempészni" sz6t külön köszönöml Hiszen Magyarország olyan messze esik
Közép-Amerikától, hogy nagyon keveset - szinte semmit sem - tudnak rólunk. Itt
meg kell említenem szívbéli j6 barátomat, Vajay Szabolcsot, akivel együtt spanyol nyel
vü publikációinkkal sikerült megtömünk azt az elterjedt tévhitet. hogy az "húngaro" tu
lajdonképpen cigánytjelent. Például Juan Ramón Jimenez, Nobel-díjas költő, a Platera
címü híres könyvében amikor "húngaro"-t mond, az cigánytjelent. Amikor megtudta ró
lam, hogy nem tudok hegedülni. többet nem állt szóba velem.

- TényÚ!g meghőkkentő, hogy talán Jorge Luís Borgeserc kívül, nem tudnak a ma
gyarokról. <5 viszont tudott - igaz, hogy ennek életrajzi oka is van, hiszen ismerte Reme
nyik Zsigmondot. Mindenesetre te belecsőpögtettél valamit a Puerto Ricó-i fejekbe. Ho
gyanjutott rá idI5d, hogyan szerezted meg az ehhez szükséges irodalmat?

- Előbb az előző kérdésedhez szeretnék még annyit hozzáfüzni, hogy amikor megjelent
a Mohácsról szóló könyvem, melynek azt a címet adtam, hogy: Magyarország romlása, az
egyik kedves diákern megkérdezte: Melyik? - merthogy romlásokban gazdagnép vagyunk.

Az utóbbi kérdésedre pedig azt mondhatom, hogy európai úljaimon, amelyeket a Pu
erto Ricö-í egyetem tett lehetövé, igyekeztem leginkább antikváriumokban - föleg
Ausztriában ésNémetországban - összevásárolni amit csak lehetett. Olyan könyvtárat
sikerült összegyüjtenem Puerto Ricón, hogy nem kellett kitennem a lábamat a lakásból
ahhoz, hogy megíIjam Anjou-könyvemet. Hát persze nincs meg minden, amit egyáltalá
ban publikáltak, ez magától értetődik, de azért nem panaszkodhatom. Tulajdonképpen
magyar anyaggal jól el vagyok látva. Azonkívül rengeteg van spanyolul és portugálul,
nem beszélve az egyetemi könyvtár anyagáról.

- Milyen kapcsolatot tartottál fenn hosszú kintléted alatt a magyar emigráció külön
böző köreivel?

- A magyar emigrációval két szempontból tartottam fenn a kapcsolatot. Egyrészt
volt egy csomó barátom köztük, másrészt létrejöttek nagyon nívós folyóiratok Nyuga
ton, mint például az Új Látóhatár, vagy a Katolikus Szemle, az Irodalmi Újság és a Bé
csi Napló: ezekben publikáltam. Azonkívül 1957 elején volt egy összejövetel - 156-an
voltak egy müncheni kocsmában -, ahol megkérdezték, hogy én hogy találtam meg a
helyemet a világban? Én ültömben beszéltem róla: elmeséltem a nehézségeimet, viszon
tagságaimat, eredményeimet. Akkor azt mondták, hogy az emigrációnak szüksége van
egy tanár-elnökre, és engem fognak megválasztani. Erre fölálltam. megköszöntem a
tisztességet, és azt mondtam, hogy két okból nem fogadhatom el: az egyik ok az, hogy
én, akit az utolsó - általam törvényesnek elismert - Kállay-kormány küldött ki, nem
vagyok emigráns, hanem külfóldön élő magyar. A másik pedig az, hogy én nem Német
országban élek, Puerto Ricón pedig nincs magyar diákság. Ennek ellenére a 156-bó1kö
rülbelül hatvanan reám szavaztak. Ennyi volt kapcsolatom az emigrációval.

- Elképzelhetőnek tartod, hogy hazaköltözzél?
- Ha nem lennék ilyen öreg! Nekem megvan az otthonom Angliában és Puerto Ri-

cón is. Magyarországon mindent elölről kéne kezdeni, s ez igazán nagy nehézségek elé
állítana. De azt, amíg bírom szusszal, megígérem magamnak és a hazámnak is, hogy
minden évben egyszer haza fogok jönni. Talán még halálom után is ...

- Akkor most visszaugrunk pályád hezdetéhez. Azt már említetted, /wgy publiciszti
kát is müoeltél, de mihor kezdtél el szépirodalommal foglalkozni? Tán az egyetemen,
vagy már annak előtte?
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- Tizenhannadfél éves koromban a verseimmel nyertem meg egy országos pályáza
tot. Gimnáziurnom a n.kerületi Királyi Katolikus Gimnázium volt, melynek közismer
tebb neve Ferenc József, mert a bentlakók a Ferenc József Intézetben laktak. Én 10
percre laktam az iskoIámt61. Nyolc esztendön át kínoztam szegény tanáraimat, mert
nagyon rossz diák voltam. Kivéve azokat a tárgyakat, amiket nagyon szerettem. Ezek
közé tartozott: a hittan, a magyar és a történelem.

- - A hittant miért szeretkd? Esetleg olyan magas seinten tanitották, ahol már dog
matikatörténet, vagy liturgiatörténet?

- Én mind a mai napig kitünönek tartom a katolikus hitoktatást. Az első évben ka
tekizmus, a második és harmadik évben az Ó- és Újszövetség, negyedikben a liturgia 
ami rendkívül érdekelt -, ötödikben dogmatika, hatodikban morális, hetedikben egy
háztörténet, nyolcadikban apologetika. Ez olyan nagyszeru program volt, hogyha az
ember nem esett a feje lágyára, és egy kicsit odafigyeIt, sok mindent megtanulhatott. A
papunk, aki azt hiszem nagy csibész volt, határozottan müvelt, bizonyára a legművel

tebb tanár volt a gimnáziumban. Világosan, jól magyarázott. Nagyon sokat tanultam
tőle, ioleg olyan témákban, amikrőlkülönben egyáltalán nem volt szó a gimnáziumban.
Például a liturgia, a morális, az egyháztörténet és az apologetika területén, amely tulaj
donképpen az egyháztörténet tanításának viUija. Egy nyolcadikos diáknak már feje van
ahhoz, hogy tényleg részt tuqjon venni ebben. Úgyhogy én, aki nem voltam klerikális,
söt épp az ellenkezője, mégis azt kell, hogy mondjam, ennek a nevelésnek nagyon sokat
köszönhetek. Nem közvetlen, inkább közvetett módon.

- És az irodalomtanárod?
- Zombori Jancsi bácsi! Ö nagyon kedves ember volt, aki többnyire nem volt egé-

szen italtalan állapotban, hogy szelíden fejezzem ki magam. Az első idökben nagyon
nem szeretett engem. Én ettől fUggetlenül olvastam magyar irodalomtörténetet, mert
amit a középiskola adott, az nem volt elég. Hatodikban például nekiültem, és nyolcadi
kig egész jól megtanultam finnül, úgyhogy a Kalevalát eredetiben tudtam olvasni 
szótárral, de fordítás nélkül.

Nagyon nagy hiba volt a gimnáziumban, hogy Titus Liviust öt, nyolc, tíz soronként
adták föl. Később jöttem rá arra, hogy milyen óriási író! Főleg az első és az ötödik könyv
volt rám nagy hatással. Az ötödik könyvből lett az az én mai napig kiadatlan munkám,
melynek a címe: Veii - ez az etruszk város - 'kii, avagy a meghívott halál. Ugy lát
szik, senki sem akarja meghívni a halált, ezért nem akarják kiadni.

- Ez történeti tanulmány, vagy regény?
- Olyasmi, mint a Kun LtúJzló, ami tulajdonképpen humanista dialógusokon ala-

pul. A 'kü fiktív kongresszus margóján kialakuló beszélgetés hat tudós között: ezek vi
tatkoznak arról, hogy mi történik akkor, ha egy nemzet, egy város minden külsö ok nél
kül magára idézi a pusztulást.

- Ezt a témát sok szempontból jártad körül a már tárgyalt könyveidben, és az et
ruszkok eltünése adatot szolgáltathat a magyar történelemrőlvallott nézeteidhez is. Kun.
Lászlót az Istenkeresők"Démon" c. fejezetében negatív fOszereplővé avatod. Róla beszél
jünk egy kicsit.

- A Kun László úgy született, hogy hatodikos koromban éiiel egyedül jöttem a
Nemzeti Színházból - ami szigonían tilos volt -, ahol a ill. Richárdot néztem meg, és
akkor eszembe jutott, hogy Kun László hasonlít III. Richárdhoz. Elhatároztam, hogy
drámát írok róla. Ebből meg is született egy oldal, amit később megtaláltam, és mond
hatom, nagyot nevettem rajta. Azután telt-mült az idő, engem Kun László még mindig
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nagyon érdekelt, és akkor a kisebbik leányom hozott nekem egy detektívregényt: Az idő

leánya, az igazság. Fölhabzsoltam: arról szólt, hogy egy detektív megbetegszik, és kéri
barátait, hozzanak neki valami olyan témát, amivel az ágyban is tud foglalkozni. Bevi
szik neki m. Richárd a Londoni '1Orténeti Képtárban található arcképe fotóját, a rá vo
natkozó adatokat és dokumentwnokat. Rájön arra, hogy Shakespeare szörnyü alakként
állította be ill. Richárdot, aki azonban úgy lehet nem volt ilyen. Így találtam meg azt a
formát, amelyben Kun Lászlóról írni lehet. Rám tört ez a téma, és napokig írtam. Azt
hiszem, körülbelül tíz nap alatt elkészültem vele. A kiadással voltak nehézségek, de ki
adta boldogult Újváry Sándor, aki El kiadónk volt Münchenben, és akivel jó viszonyban
voltam - még akkor is, amikor szegény már majdnem teljesen vak volt, feljártam hoz
zá, és fölolvastam neki ezt-azt, ha Münchenben jártam. Az elkészült könyvet elküldtem
többek között Klaniczay Tibornak, aki visszaírt nekem, hogy ő nagy érdeklődésselolvas
ta, és volna-e kifogásom az ellen, hogy Magyarországon megjelentesse? Én azt válaszol
tam, hogy nem. O elvitte illés Endrének, de úgy látszik, Illés nem akarta elolvasni. A
végén - igazán nagy hálával emlékezem meg róla - Varga Katalin, a Szépirodalmi
egyik föszerkesztöje, fölfedezte a könyvet. Ez azt hiszem 1987-ben vagy talán már 1988
ban volt. Akkor engem még nemigen fogadtak a Szépirodalmiban, ellenben Varga Kata
lin egy szép napon telefonált, találkoztunk, nagyon jó barátságba kerültünk minqjárt.
Volt egy nagy hiba valahol a müncheni kiadásban, azt ott rögtön kijavítottuk, és ezzel
megindult a Kun László magyarországi kiadása. Meg is jelent tavaly, és úgy látszik, ta
lált olvasókra, mert amikor Pécsre mentem előadni, sorba jöttek az emberek, legalább
tizenöten, kezükben a Kun Lászlóval, hogy dedikáJjam. Mondhatom, nagy öröm volt ez
számomra, hiszen ezzel a feltámadásom ünnepelhettem.

- Jelenleg milyen könyved~rszágimegjelenésérőlvan sz6?
- A könyvnapokon árultuk az Unneprontókat, amit végső kétségbeesésemben, mert

a Magvető visszautasította, én adtam ki. Ez tulajdonképpen a regényciklusnak, a Szentgá
liaknak a negyedik darabja Az első a Szentgáliak, a másodika Menekülők, ezek még akkor
jelentek meg, amikor Magyarországon éltem. Következett egy körülbelül 35 éves szünet, az
után megírtam, ésBécsben kiadattam saját költségemen a Baklovagokat. Hiányzik az ötö
d:ik és hatodik kötet, amit már megírtam. A hetediket tervezem, de még nincs kész, ésazzal
zárolna a regényciklus. Ezegy magyar család története 1825-tőI1919-ig.

- Annak idején a szellemi kömyezeted Jwgyan fogadott be mint szépírót?
- Azt mondta nekem egy ifjú magyar, hogy a Szentgáliakkal beloptam magam a

magyar irodalomba. Ha én akkor nem a Rózsavölgyinél vagyok egyrészt, mint beveze
tett író, másrészt, mint kiadói főnök, akkor valószínűlegnem jelent volna meg. Tudo
mányos múveimmel elmentem mindenüvé, és kierőszakoltarn azok megjelenését, de a
szépirodalommal félénk voltam, mert ezeket belső ügyeimnek tekintettem. Rózsavölgyi
nél viszont Mauthner Manó - szintén nagy hálával emlékezem meg róla, ö volt az igazi
kiadói főnök, aki egyike volt a legcsúnyább és legtisztességesebb zsidó embereknek 
elolvasta a kéziratot, és azt mondta nekem: "Hallja doktor úr! Én igazán a legnagyobb
örömmel eltanácsolnám magát, mert minek oda még egy író, ahol már annyi van, deez
egy jó könyv, ezt mi ki fogjuk adni."

- Hogyan tudtad ilyen sok évtized múltán fölvenni a fonalat a regényciklushoz? Vol
tak közben VÓ2lataid, vagy pedig egyszerre csak kiszakadt belőled, mint a Kun László?

- Egyszer csak eszembe jutott, hogy mégiscsak folytatni kellene a Szentgáliakat, és
akkor leültem, és azt hiszem, hogy öt vagy hat pontban leírtam, miért nem lehet ésnem
érdemes magyar regényt írni Puerto Ricón. Aztán elmúlt két nap, nekiültem, és hét hó
nap alatt megírtam az egész regényt.
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- Családodon kivül ki volt az eM olvasó, akinek megnwtattad? Voltak-e az emigráci6
ban irodalmi barátaid?

- Bizony nem! Nekem azt mondta egyszer egy Puerto Ricó-i asszony, hogy olyan
erőm van, mint egy bölénybikának. Egyedül, mindenkitől elhagyatva adom az óráimat
az egyetemen, ahol még csak szeretnek engem, s hogy kitartok a magyar irodalom mel
lett.. Akkor egymásra nevettünk, és a mondatnak nem lett vége.

- Nyilván iszonyatos bölénybikaság kellett egész életedhez. Az emigráeió léleköl6 ha
tásáról Rákóczival kapcsolatban vsz. Hogyan tudtad ezeket a hatásokatellensúlyozni?
Kellett valamifajta reménynek élnie benned a hazával, a magyarsággal kapcsolatban,
amely majd leveti rru:rgár6l a kényszerzubbonyt.

- A Kun Lászlóban van egy mondat, amit sok magyar rossz néven vett tölem. Ami
kor portugál barátom azt mondia: Te tulajdonképpen nem szakadtál ki a magyarságból!
Még határozottabban fogalmazom meg - mondja a portugál -: ahol te vagy, ott van
Magyarország!

- Azt hiszem, ennéljobb befejezést találni sem tudnánk, úgyhogy nagyon köszönöm a
beszélgetést!

Szörényi László

TúZTAMÁS

Az Orion felé

Napló nappawk nélkül
csak egybeömlőéjszakák
végeláthatatlan folyosók
a Rajna átszeli a Tejutat
léglökéses repüWk húznak
az Orion felé
álmatag léteim beleolvadnak
a spirálködökbe
oroosolhatatlanul elviselhetetlenül

nincs írott szöveg csak élőszó

kiment az is a fejemMl
szemem sincs csak halánté/wm
átlüktetek vele
az idő útvonalain
smmítgatom
már egy órája egy napja egy éve
a széttaposott éjszakának
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