
A Vigilia beszélgetése

Rónay Lászlóval

- Melyik minóségedben beszélgetünk? Az Új Ember fószerkesztójével? Az Iroda
lomtudományi Intézet oszt4Iyvezetójével?,Az egyetemi oktatóval?

- Rónay LászlóvaL Igy hívnak. Igy szoktam aláírni a cikkeimet, ezen a
néven jelennek meg a könyveim. Igaz, Siki Gézának is neveztem magam. Nem
egészen a saját jószántambóL

- A sok közül melyik az otthonod?
- Egyetlen egy van. Igazi otthon. A családommal élek ott. Feleségemmel,

gyermekeimmeL Ide sosem hatolt be az a világ, illetve a világnak az a meg
rontott szelleme, amelyet másutt nem tudtam kikerülni. Otthonom még a ró
zsadombi kis templom, ott ministráltam gyerekkoromban, mióta felépült.
Előtte a Mártírok útjára jártam a ferencesekhez.

- De piarista diák voltál.
- Igen. Meglepőert sokan vagyunk manapság, volt piarista diákok. Emlé-

kezetem szerint tíz évvel ezelőtt mintha kevesebben lettünk volna. Akkoriban
a mi szakmánk vidékén ketten emlegettük nagybüszkén. hogya kegyes atyák
neveltek: Pomogáts Béla meg én. Irtunk is arról, mit köszönhetünk a piarista
iskolának, a sokat emlegetett piarista szellemnek. Mások valahogy nem írtak,
nem nyilatkoztak erről akkortájt. Legalábbis én nem olvastam ilyen jellegű

vallomásokat.

- Személy szerint te mit köszönhetsz a budapesti piarista7cnak?
- Ne haragudj, azt lehetetlen e keretek között elmondani. Csak címszava-

kat sorolhatok; fegyelmet... hazaszeretetet... hűséget... hagyománytiszteletet... De
ezek így üresen esengenek. Azt köszönhetem, hogy olyan igazi osztályfönököm,
történelem- és latintanárom volt, mint Gál István (sosem vallottam szégyent a
latintudásommal az egyetemen, pedig alaposan elvették tőle a kedvem). Olyan
matematikus oktatott mint Pogány János, akivel én készíthettem az utolsó interjűt

a Vigilia számára. Szegény, úgy emlékezett rám, mint igyekvő tanítványára. Edes
Istenem ... Kovács Mihály... Nem voltam én fizikuspalánta, dehogy voltam! Olyas
mi áradt belőle, ami átjárt bennünket, hatökröket is. Szemenyeí László. Páratlan
ember, csodálatosan értett a diákok nyelvén. Fekete Antal, Tóni bátyám. O sze
rencsére él. Gál tanár úr is él. A magyar órák rendszeressége! Hogy később elfo
gadható tanár lett belőlem, azt részben azok a vázlatok okozták. Hej, pedig de
csüggedten magoltam őket! Hegyi Ferenc... A tanítványainak többsége nem ked- '
velte. Nagyon ironikus volt, kicsit megkeseredett. Ha valakinek leverik a fél ve-

539



séjét, nem szokott vidám lenni. Nagyon szerettem. Rendkívül művelt volt, de
szemérmesen rejtegette magát.

Szóval a szellem. A vérre menő követelés; hozz ki magadból mindent, amit
csak tudsz. Alakíts ki magadban olyan vallásos érzést, amely nemcsak az
érzelmen, hanem a tudás bizonyosságán is alapszik. Valami ilyesmi.

- ~s a ferencesek?
- O, az egészen más kapcsolat volt. Hatéves voltam, már ministráltam,

Achilles testvér nyájába tartoztam, aztán Szerén atya fiai közé. Ide tartozni 
dicsőség volt. En voltam a legkisebb "fia". Reggel mentem az iskolába, onnan
a ferencesekhez, késő délután keveredtem haza. Rúgtuk a labdát az udvaron,
Achilles adott kenyeret, Paulin testvér még zsírt is kent rá. A béke szigete.
Ilyennek képzelhették az antikok. No, és később; Matyi bácsi, aki minden
nyáron eljön, túl a nyolcvanon is, Szárszóra, s akit a gyermekeim ugyanúgy
szeretnek, mint én. Es hát Tamás Alajos. De ez akár egy regény is lehetne.
Lojzi bácsi. Olyan volt, mint egy regényhős. Lobogott, áradt belőle a lelkese
dés, magával ragadta a,!- embereket, s mellesleg őrizte az egyházi zene értékeit.
Nemzedékeket nevelt. En akkor ismertem meg, amikor még nem vezényelt, ha
nem lelkipásztorkodott. Két percet beszélt. Emiatt cseppet sem szomorkodtunk.

- Nem beszéltél még édesapádról, Rónay GyörgyrftI.
- Ne haragudj, róla nem tudok beszélni. O több volt nekem, semhogy

szavakba önthetném. Az apám volt, a példaképem, amit elértem, neki köszön
hetem. Annak, hogy volt. Hát, ennyi.

- Kit éreztél közel magadhoz a nemzedéktársai közül? ,
- Majdnem mindenkit ismertem. De ne felejtsd el, gyerek voltam. Ugy

tekintettem rájuk, mint mesebeli hősökre. Ott voltak, ették anyám szendvi
cseit, vitatkoztak, beszélgettek. Igazán közel Thurzó Gáborhoz kerültem, a
keresztapámhoz. Mintha idősebb barátom lett volna. Haláláig majdnem min
den szombaton elmehettem hozzá. Néha nagyobb szüksége volt rám, mint
nekem rá. Rettentően érzékeny volt. Eszre sem vette, milyen gyakran sebez
meg másokat. Folyvást haragot tartott és kibékült. Ez volt az élete. Megsértett
valakit és megsértődött, hogy az haragszik rá. Aztán megjelent és kibékültek.
Szerencsémre ezt a körforgást én csak messziről láttam. Uldögéltem az ágya
szélén, töltögettem poharába a bort, pislogtam a félhomályban, mert mindig
behajtotta a zsalugátereket, s hallgattam a következő elbeszélésének, regényé
nek tartalmát. Képtelen volt másként írni, csak ha élószóban kipróbálta a ha
tást. Remek elbeszélő volt, így aztán mindig hatott. Irásaiban is érezni néhol
az élőbeszéd lomposságát, a poénra való törekvést, a hatáskeltést. De vannak
remekművei.Az utolsó elbeszélései. Amikor bejött a fiú - Bettina von Armin
néven szerepelteti - szabályosan kifosztotta. Ahogy szűkölve nézett szembe
a halállal. Iszonyatos volt a haldoklása. Az életem felét adtam volna oda, hogy
ne szenvedjen annyit. Gondold el, a ~eleségem orvos, látott már szenvedőket.

Sírt, amikor Thurzó elment tőlünk. Es szegény, még akkor is reménykedett.
Apám más volt. A falnak fordult. Elege volt az életből. Egyébként nem cso
dálom. Azt a sok árulást, hazugságot...

No, de a nemzedékről kérdeztél. Sőtér. Nem szeretném szépítgetni a való
ságot. Rendkívül művelt volt, okos, de mindvégig megőrzöttmagában valami
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gyermeki adottságot. Mint a rossz gyerek. Ha volt valami a füle mögött, el
túnt. Néha évtizedekre. "Gyurkám, hát ez nagyszerű! Ossze kellene jönnünk!"
Valahogy mégsem jöttek össze. Aztán egyszercsak megint együtt ebédeltek.
Apám csak ennyit mondott; "Ez a Pisti ..." Olyan elnéző, megbocsátó kedves
séggel. Elete végén nagyon közel kerültünk egymáshoz. Akkor már nyugdíjas
volt, s megérintette az elmúlás, de ő - azt hiszem - nem is sejtette. Vacso
rázni jártunk hozzájuk, ő főzött. Csodálkoztam, milyen szívesen foglalkozik
Rahnerrel, Simone Weillel. Kitűnően ismerte őket. Amíg ígazgatöm volt, sze
rintem azt sem tudta, hogy ott dolgozom az Intézetben. Oregkorában a
feleségemhez kötődött. A halála előtt Judit rohant vele a kórházba. Hiába,
orvosnak lenni nem hálás dolog. Nem jelentékeny regényíró, mégis büszke
vagyok, hogy kivasaltam belőle egy-két írást. Esszéket, vallomásokat, az Innen
és Túl bevezetését. Akkoriban olyan volt, mint ifjúságában lehetett. Volt a sze
mélyiségében valami súlyos, megingathatatlan. Es ez bizonyos helyzetekben
- bőven voltak ilyenek - védelmet jelentett az egész intézménynek. Es nem
keveset tett az igazi irodalmi értékrend jnegteremtéséért. A temetésén én bú
csúztam tőle az Irószövetség nevében. O búcsúzott apámtól, én tőle. Szívszo
rító volt. De ott volt a sírnál Jelenits Pista is. Mert Sótér élete végén visszatalált
oda, ahonnan elindult.

- Sótérról természetesen az Intézet jut eszünkbe. Az Irodalomtudományi Intézet ...
- Bocsáss meg, hadd beszéljek előbb az egyetemről. Az én egyetemeimről,

hogy illetéktelenül ugyan, de Gorkijt idézzem. Számomra rengeteget jelentett
az egyetem. A piarista nevelésnek egyetlen negatívuma - legalábbis az én
számomra - az volt, hogy elzárt bennünket a világtól. Megjegyzem, nem is
volt olyan nagy baj, hogyelzártak bennünket az ötvenes évek szellemiségétől.

Hogy egy másik, igaz szellemet közvetítettek, annak meglétét bizonyították.
Szóval, másodszori nekirugaszkodás után felvettek. ..

- Mit ~sináItál az érettségi után?
- Az Uj Ember Kiadóhivatalába kerültem. Apám hozott ide, az első fize-

tésemet az övéból vonták le. Ezt persze nem tudtam. Ahhoz képest megdolgoz
tattak. Alaposan megdolgoztattak. Lépésrőllépésre emelkedtem akiadóhivatali
ranglétrán. Archívum... címnyomógép - ez rettenetes munka volt - ...könyve
lés... levelezés. A felejthetetlen expedíciók. Ragasztás, kötözés. Ha beszállhattál a
kötözők közé, az volt itteni léted tetőpontja. A befogadtatás és beavattatás.

- Egy évig tehát az Új Ember KiadóhivataIa.
- Nem. Amikor 1956-ban az egyetemre kerültem - csináltak nekünk, gya-

nús figuráknak, egy külön szakot, a pedagógiát. Erre vettek föl, és pont en
gem, pedagógiára -, tovább dolgoztam az Uj Embernél is. A szabad időmben.

- 1956. október 23.
- Apámék a Mátrában üdültek. Pesten és Budán ott voltam én is minde-

nütt, ahol mások. Ejjel jöttem haza, szegény Zimándi Pistát, akit hozzánk men
tett apám a szerzetesek szétugratásakor, majd,a frász törte. Már nem emlék
szem pontosan, melyik nap mentem be az Uj Emberhez. Mihelics Vid azt
mondta, gyere velünk, fiacskám, újra elindítjuk a Hazánkat, a keresztény-de
mokraták lapját. Szükség lehet rád. Majdnem szétvetett a büszkeség. A Mérleg

541



utcában írtuk a cikkeket. A professzor úrra emlékszem, Mátrai Béluskára, fel
feltúnt Keresztes Sanyi, aztán Szofika, aki megállás nélkül zakatolta a mi lel
kesült szövegeinket.

- Emle1cszel még, milyen cikkeket írtál abba az elw és egyetlen számba?
- Mintha én írtam volna a sportrovatot. Arra biztosan emlékszem, hogy arról

értekeztem, mennyire üdvös volna, ha az orosz nyelv oktatása mellett egyéb
nyugati nyelveket is tanítanának az iskolában. Erre azért emlékszem ilyen hatá
rozottan, mert első vagy másodéves egyetemista korunkban Trencsényi-Waldap
fel Imre elvezényelt bennünket az ellenforradalmi kiállitásra. "Elvtársak - kiál
totta, s ujjával fenyegetóen mutatott az egyik tárlóra, amelyben legnagyobb ré
mületemre a Hazánk pihent-, a klerikális reakció is hallatta szavát!" Szerencsére
rövidlátó volt. Ott vége szakadt volna egyetemi pályafutásomnak.

- Olyasmit mondidl, fwgy ez a pályafutás fontos volt számodra.
- Nagyon... Remek tanáraim voltak. Azaz; voltak remek tanáraim is. Első

évben Szabó Arpád. Elfelejtettem mondani; azokban a zavaros időkbenszakot
cseréIhettem. Pánikszerűenmenekültem át a latinra. Akkor még nem is sejtet
tem, hogy Trencsényi-Waldapfel munkásőr-egyenruhában,pisztollyal a dere
kán szervezi ott a KISZ-t. Sehogy sem akart növekedni a létszám. Egyszer
aztán diadalmasan toppant- be; "Elvtársak! K. elvtárs - itt egy olyan valaki
nek a neve következett, aki nemrég írta magáról lapunkban, hogy hitét mindig
megőrizte- belépett a KISZ-be!" Szóval Szabo Arpád egyszerűenelbűvölt a
stílusával, Ritoók Zsigmond az emberségével. Oket persze egyhamar kipucol
ták az egyetemről. Akkoriban nem vol! szükség ilyen emberekre. Inkább a falus
róbertekre. Horváth János. Az ifjabb. Oriási tudós volt, végtelenül szerény.

A magyar szak. Engem azért inkább az érdekelt. Szathmári István a nyel
vészeten. Három évig gyúrt bennünket, meg is tanultuk, amit kellett. Mióta
őt ismerem, tudom, milyen a kedves szigor. Na, és persze Bóka. A csodálatos,
szíporkázó, mélyen emberi Bóka. Az esti legendás szemináriumok. En ezt a
Bókát ismertem, ezt szerettem. Mások, korábban, egy másikat. Az kevésbé
volt szeretetre méltó.

Az egyetemen mintha családban éltem volna. Nem kollégákkal jártam, ha
nem kedves rokonaimmal. Bárhol, bármikor találkozzunk is, folytatjuk, ahol
húsz-harminc éve abbahagytuk. Balogh Elemér, az író. Szilvay Eörsíke. Hűtlen
lett a latinhoz. Családjával zenei sikereket aratott. Várallyay Zsóka, Nemrég
futottunk össze Szolnokon, ...Piri Györgyi ...Kurucz Agi. A klasszika-filológia
nagy tehetsége volt. Korán elhunyt szegény. Pőcze Agi, oldalán Baranyai TI
borral, aki ugyancsak hamar ment el. Zsolt Angéla... Kőszeg Feri. Elkésett a
vizsgatanításról. Igazi bravúr volt. Legendával övezte fejét, melyre később

pofonokat is kapott.
Közben az első írások a Vigiliában. Rossz írások. Mégis. Gondold meg,

tizennyolc éves voltam, amikor az első cikkemet írtam. (Szegény apám, talán
egyetlen szót sem hagyott benne.) Az Új Emberben. Nem az volt az érdekes,
hogy írhatok, hanem az, kikkel élhettem együtt. Mihelics Vid. Rengeteget ta
nultam tőle. Szigeti Endre. Az egyik legtisztább, legjellemesebb ember volt,
akit csak ismertem. Sinkó Feri. Sajnos én búcsúztattam a sírjánál. Nem ilyen
végkifejletre számítottam. Rengeteg sérelem, igazságtalanság érte. Szerettem
volna valamit jóvátenni. Nem érte meg. Doromby Karcsi. A nyugalom, a derű
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mintaképe, Mindenhez értett, semmiféle arisztokratizmus nem volt benne.
- Magyar Feri. Rengeteget segített nekem, hogy befogadjanak. Aztán, évtizedek

kel később aláírta az obsitomat; az Uj Ember, sajnos, annyira rossz anyagi
helyzetben van, hogy nem tudja tovább fizetni számomra a havi 1500 forintot.
Késöbb mondták el, nem az ő ötlete volt. Kár, hogy a nevével szentesítette.
Dehát láttam én csúnyábbat is. Arnikor édesapámat eltávoIították. "Sík Sándor
rossz szelleme." "Az egyház és állam közeledésének akadályozója." "A fiata
lok elnyomója." Majdnem belerokkant. Nem egyházi emberek álltak melléje.
Azok hallgattak, vagy rossz lelkiismerettel asszisztáltak. Csak Belon Gellért.
Igaz, mit tehetett? Volt neki is baja elég. Thurzó bezzeg igen! A szeretetben
leköpködött Thurzó. 1962-ben végeztem. Közben kihagytam egy évet. Utál
tam már ~zt a szellemet. A nyomást, az állelkesültséget. Szó sem lehetett arról,
hogy az Uj Emberhez vagy a Vigiliához kerüljek. Repültem. Bicskéig. Itt kezd
tem tanítani. Itt töltöttem életem legboldogabb éveit. Itt tanultam meg, mi a
szolidaritás, az igazi barátság. Mit jelent a tanár és a diák kölcsönös szeretete.
A cigánygyerekek. Egyszer azt mondta az egyik: "Mágá még vájdá is lehet."
Felejthetetlen nyolc év volt. Utáltam reggel 5-kor kelni, de a vonaton ráértem,
olvastam, s megírtam első könyvemet. Az Ezüstkor nemzedékét. nem éppen
dicső könyv, de amiről írtam, az Ezüstkor nemzedéke, az fontos volt, és az is
maradt. Ki is fasíroz tak becsülettel. A legalaposabban Eörsi István. Balról. Na
gyon balról. Ma az egyetemisták föl nem foghatják, miért lehetett Jékelyről

vagy Weöresről csak óvatosan írni, folyvást ellentétes kötőszavakkal ékesíteni
az értékítéleteket. Szerencséjük, hogy nem értik.

Drámaként éltem meg, hogy el kellett jönnöm Bicskéről. Két gyerekem volt
már, nevelni kellett őket, az utazás rengeteg időmet elvette. A Petőfi Irodalmi
Múzeumba kerültem.

- A Múzeumról mindig ellentétes hírek keringenek. Te melyik Múzeumot ismerted
meg?

- A létező legrosszabbikat. Csaták, intrikák. A főigazgatóm egyszer ezzel
a kellemes fenyegetéssel örvendeztetett meg kettőnket Parancs [ancsival: "EI
lenségeimet felmorzsolorn!" Utána módosított valamit: "Inkább hermetikusan
elzárom." Így aztán egy távoli részben lakoztunk, félig földbe vájt, kifűthetet
len teremben. Nem járt arra a madár sem. Egyszer a minisztériumból jöttek
"körülnézni", "tájékozódni". A főigazgatónk vezette őket. Mintha Tűzföldön

jártak volna. Egyenesen a klozetba kalauzolta a vendégeket.
Ebben a nagy névtelenségben és kivetettségben az volt a jó, hogy dolgoz

hattam. De ha nincs némi humorérzékem. nem bírtam volna. Az a légkör...
.Dezsőkém - ez Tóth Dezső volt -, tennünk kell valamit, ez a könyv sért
bennünket." (Mándy Iván: Előadók, társszerzők című könyvét jelentette föl az
illető). Törtetés... feljelentés ... Ezek az emberek itt vannak ám ma is. Vezető

állásban. Vagy oda készülnek, felajánlkoznak. "Elvtársak, Ottlik Gézának a
Nyugatról írt vallomását nem tehetjük a tárló tetejére. Kicsit el kell takarni."
"Márai Sándor levele? Ki az a Márai Sándor? Ellenség, elvtársak!"

Jöttek, jövögettek a tanulmányaim, könyveim. Akkor már rendszeresen foglal
koztam a nyugati magyar irodalommal. Béládi Miklós kezdte, s Pomogáts Bélával
mi ketten ügybuzogtunk mellette. Nem volt éppen hálás feladat. Gyanús ügy volt.
Gyanús volt mindenki, aki beleártotta magát. Amikor 1973-banaz Intézetbe kerül
tem - ezt alighanem atyai barátomnak, Bodnár Györgynek köszönhettem -,
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kicsit védettebb helyzetből folytathattuk a feltárást. Mintha alagutat ástunk volna.
Közben rengeteg dilettáns írásra és néhány remekműrebukkantunk. Sok barátot
szereztünk (és természetesen ellenségeket is azok köréból, akiknek "ott" halvány
sejtelmük sem lehetett arról, mit jelent a nyugati magyar irodalmat kutatni "itt").

- Mi volt az intézeti feladatköröd?
- Amikor odakerü1tem, pontosabban "odamentettek" a Múzeumból, már

folyt a nagy munka: a mai magyar irodalom történetének írása. Jött Bodnár, jött
Béládi zordan. Ultünk, olvastunk, javítottuk a kéziratokat, könyörögtünk a szer
zóknek, ~észüljenek el határidőre. Aztán csaták a lektorokkal. A kultúrpolitiku
sokkal. Ok voltak az erősebbek. Kezdtünk mindent előlről. Béládi csapkodott. .
,!~ég volt!" Megmagyarázták neki, szegénynek, az Intézet léte forog kockán.
Ultünk hát a romhalmaz tetején, húztunk, átírtunk, javítottunk. De ez azért nem
volt annyira tragikus. Otthon éreztem magam. Rengeteget dolgoztam, sok kiváló
íróról én írhattam meg a fejezetet. Szabó Lőrinc... Kálnoky. .. Ottlik... Rába ... 
lapozd csak föl a kézikönyvet, ma már én is csodálkozom, hogy ennyit olvastam
és *"tam a javítgatások mellett. Múfordítás... Esszé... Hihetetlenül tanulságos volt.

Es azok az eszmecserék még a régi osztályon! Amikor Rába György hozzá
szólt, úgy éreztem, reménytelen. Ennyitén soha életemben nem fogok tudni. Ott,
az Intézetben már készülődöttvalami. Uj irodalomszemlélet, amelyet megterrné
kenyítettek a legmodernebb törekvések. Nyitott, elfogulatlan irodalomkép,
amelynek elidegeníthetetlen része a kisebbségi, a nyugati magyar irodalom. Ahol
nem az a fontos, hány hűségnyilatkozatottesz az író, hanem hogy milyen mű

veket ír. Nagyon éles, kritikus, de baráti szellem uralkodott az Intézetben. Edzód
tünk, tanultunk, s igaz barátokra leltünk. Soroljam? Pomogáts Béla... Kenyeres
Zoltán... az örökvidám Vujicsics Sztoján, akit mindig mindenütt megfúmak, Vá
sárhelyi Miklós. Mintha az apánk lett volna. Bodnár Gyurka, aki ma is kicsit
ütődött fiainak tekint bennünket. (Lehet, hogy tényleg azok vagyunk) Néha
olyan volt az Intézet, mint az ostromlott vár. Mi meg egymás mellett a lövészár
kokban. Manapság megfordult a dolog; akik ostromolták, azok terjesztik róla,
hogy a sztálinizmus fészke volt. Pomogáts, a sztálinista... Akár egy groteszk
színmű. Nem tréfa, olvastam ilyesmit mostanában!

Közben egyfolytában anyugatosokat forgattam. Főként Kosztolányit. Elragad
az eleganciája és a könnyedsége, ami annyira idegesítette Babitsot. Kiss Feri akkor
írta róla a könyvét, s alighanem merészség volt, de én is megírtam egyet. Hogy
jó lett, legalábbis olvasható, az Kiss Feri segítségének és Rába hihetetlenül alapos
lektori jelentésének köszönhető. 1945 után az első könyv Kosztolányiról. Kandi
dátusi értekezésem is ez lett. Aggastyán voltam, mire a tudományok "jelöltje"
lettem. Utáltam vizsgázni. Húztam-halasztottam. OroszbóI... feltette a drága Hor
váth Iván oroszul a kérdést; "Mivel foglalkozik?" Mármint én. Vágtam a választ:
"Meghalt". Ugy értettem, rnível foglalkozik Kosztolányi. A vizsgáztatók jobbra
balra dőltek a nevetéstől. ot pontot kaptam. Majdnem a maximális pontszámot.
Irodalomból is vizsgáznom kellett. Az egyik kiváló irodalomtörténész azt kérdez
te, emlékszem-e a Kristálynézókre? Tudod, Harsányi Kálmán !'3gyon fontos, kor
jellemző regényére. Szerencsémre emlékeztem. De ha nem? Eletem egyik legkel
lemetlenebb emléke ez a vizsga, pedig a többiek végtelenül kedvesek, tapintato
sak voltak. Igazi kollégák. Végül kandidátus lettem, az irodalomtudomány "je
löltje". Sajnos apám ezt nem érte meg. Orült volna, én meg bosszanthattam volna:
.Látod-latod, te még csak kandidátus se lettél!"
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1978-ban halt meg. Elmondhatatlan csapás volt. Orvospárti vagyok, de so
sem bocsátom meg a Széher úti kórház orvosának, amikor egyszerűenkira
katta a szobájából. Másnak kellett a hely. Rónay György úszik a folyosón, át
a másik szobába. Ott halt meg: az utolsó emlékem, hogy kelkáposzta főzeléket

akartak beletörnni. Ha a ma sokat szidott Kútvölgyibe kerül, talán élve marad.
Nem, ezt nem tudom megbocsátani magamnak!

- Azt mondjdk, abban az évben a Kossuth-dij várományosai között volt A párduc
és a gödÖlyéért. N

- Soha nem jártam arrafelé, ahol a díjakat osztják. O sem. De egyva1amire
büszke volt; az 1942-es Baumgarten-díjára. Kossuth-díj... Azt valahogy nem az őfé

lék kapták. Persze azért akadtak, akik egész szépen kapogattak. Ugy éltem meg,
mint kései igazságtételt, jóvátételt, hogy az Irószövetség most felterjesztette posz
tumusz Kossuth-díjra. A nagy számok törvénye szerint ezt sem fogja megkapni.

- Béládi halála után lettél osztályvezető az Intézetben.
- Valakinek be kellett fejeznie a kézikönyvet. Pomogátscsal mi ketten meg-

lehetősen jól ismertük minden lapját. Volt alkalmunk ismerkedni vele. Felül-
tettek hát bennünket a kézirathalomra. osztályvezetőként. ..

Az Intézetnek volt egy érdeme. Itt kezdtünk el először intézményesen olyan irány
zatokkal foglalkozni, akik és amelyek szinte teljesen kívül estek a kutatás szemhatárán.
Nem lehetett velük foglalkozni. Nem és kész. Szó sem volt még rendszerváltásról,
amikor Pomogáts elkezdte feltárni az erdélyi magyar irodalom történetét és az 1956
körüli író-dokumentumokat. En ízlésemet, ismereteimet követve nekikezdhettem
Sík Sándor életműve feltárásának, a katolikus irodalom elemzésének.

- És Márai? Hogyan jutottál el éppen Máraihoz? Róla könyvet írtál, kedvezően
fogadott könyvet.

- Elmondtam már, hogy nekifohászkodások után kandidátus lettem. Ak
kor elhatároztam, megszerzem a doktori fokozatot is, hiszen azt nem előzik

meg ostoba procedúrák, nem kell levizsgáznom semmiféle bizottság előtt,

melynek egyik-másik vaskalapos tagja meg akarja szolgálni a vizsgadíjat. Ju
hász Ferenc költészetével kezdtem foglalkozni.

Németh G. Béla, a kitűnő irodalomtörténész - tőle ugyancsak sokat tanul
tam, holott nem volt a tanárom, sajnos - megkérdezte: miért nem Máraival
foglalkozom? Hiszen Kosztolányi után Márai következik a folytonosságban.

Az Intézetben lelkesen támogatták a témaváltásomat. Olvastarn-olvastam Má
rait, szerencsére megvoltak itthon apámnak dedikált kötetei. Kikotortam - részben
Vásárhelyi Miklós jóvoltából- kiadatlan cikkeit, elbeszéléseit, s rádöbbentem, akik
addig írtak róla, rendszerint beleestek a kor csapdájába; azt a tényt, hogy valaki
polgári otthonban születik, nyelveket tanul, olvashat, netán zongoraórára járatják,
eleve gyanúsnak gondolják. A "polgár" a mi irodalmi tudatunkban rornIékonyat,
hazafiatlant jelent. A "polgári korlát" jelzés szerkezet szinte mínden iroda
lomtörténeti könyvben visszaköszön. A "proletár', a "paraszt", az igen! Arn sze
gény polgár, a gonosz urbánus, ő mindig "továbbmegy", holott "hígmagyar".
Kosztolányiról épp ellenkező benyomásokat szereztem, Márai esetében még in
kább. Hihetetlen öntudattal vallotta magát magyarnak, mereven ragaszkodott ma
gyarságához az idegen környezetben is. Magyarnak lenni szerinte kötelességünkké
teszi, hogy igyekezzünk művelődni,s nem folyvást Európa után loholni fájdalmas
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kisebbrendűségi érzéssel szívünkben, hanern tennészetes öntudattal otthon
lennünk benne. Miért kellene röstellnünk, hogy nekünk "csak" Arany Jánosunk
van, a németeknek ugyanakkor Heinéjük? Cseppet sem irigylem ezért őket.

Az ,én nemzedékem sebesültje, kárvallottja ennek az ostoba szemléletmód
nak. Epp akkor nem tanulhattunk idegen/ nyugati nyelveket, amikor a nyelv
tanulásra a legfogékonyabbak voltunk. Igy aztán tényleg nehéz európainak .
lenni. Kínkeservesen, szótárazva olvasok, de oldottan csevegni németül vagy
angolul képtelen vagyok. Szégyellem. De most márkéső. Marad a szótár és a
bárgyú mosoly idegen nyelven beszélők társaságában. Ertem, amit mondanak,
de nem tudok kommunikálni velük. Némává, süketté alacsonyítottak. Biztos volt
hiba bennem is. Persze némi kárpótlás, hogy ismerem a görög-latín kultúrát.

Gondolhatod, annál inkább nekiveselkedtem Márainak. O aztán "hallott", "lá
tott". Megírtam a könyvemet, s hála a témának, no meg Németh Gézának, aki
rábírt a változtatásra és az Intézetnek, mely lelkesen támogatta, az iroda
lomtudomány doktora lettem. Mindig dührohamokat kapok, amikor újsütetű

nemzetmentók arról szava1nak, hogy az Intézet megbénította a kutatást sztáliniz
musával. Persze, majd éppen egy sztálinista intézményben mondják: foglalkozz
fiam Sík Sándorral meg Máraival. Erdekes, ezek a "tisztázó szándékú" publkis
ták hajdanában könyvkiadókban csücsültek és Babitsot meg Kosztolányit,
Krúdyt meg Mikszáthot csonkították, írták át. Más mai neofiták szigorúan tiltot
ták olyan könyvek, szamizdatok olvasását, olyan filmek bemutatását, amelyekból
most kiállítást rendeztetnek, s a köztársasági elnök oldalán jelentik be, mennyire
repes a szívük, hogy ennyit változott a világ. Kolumnás cikkeket írnak, hogyan,
miként kell megvalósítani a rendszerváltást, tanácsokat adnak a vezető pártnak,
kiktől szabaduljon meg, s kiket állítson a helyükbe. Ugyan ki járhat közben a
fejükben? Sajnos az a baj, hogy sokan nem ismerik a múltat. Nem vagyok sem
miféle bosszúállás vagy leszámolás híve, az egyéniségem sem ilyen. De hogy régi
besúgók ma tisztakezűdöntnökök lehetnek a kultúrában, az enyhén szólva furcsa.

- Mintha programbeszédet mondanál. Szívesen vállalnál politikai szereplést?
- Isten mentsen! Ahhoz tehetség kell. Pókerarc, nyugalom, az indulatok

elfojtása vagy éppen kellő pillanatban, szabadjára engedése. Türelem. El kell
viselni, hogy nyilvánosan ostobának nevezzenek esetleg olyanok, akikről tu
dod, fogalmuk sincs a dolgokról. Ez nem nekem való.

- De hiszen a családban csak van hagyománya a kereszténydemokrata eszmevilág
nak! Apád a Barankovics-párt képviselője volt!

- De nem volt politikus! A Barankovics-párt kapkodva alakult, rohamtem
póban gyújtötték össze azokat, akik hajlandóak voltak bekapcsolódni a poli
tikába - ma persze nem nagy bölcsesség azt állítani. naivitás volt: Rákosiék
mellett politizálni... -, akik a sajátjuknak érezték a kereszténydemokrácia esz
méit. A párthoz politikusok is csatlakoztak, az igazi professzionista alighanem
Barankovics volt. No, és voltak a pártban keresztény értelmiségiek: Eckhardt
Sándor, Mihelics Vid, Bálint Sándor, Rónay György... Nem mondom, tekinté
lyes nevek, de politikusoknak nem nevezném őket.

- Nem válaszoltál a kérdésemre.
- Amikor Sándor bácsi - Keresztes Sándor, akit épp eleget gyötörtek a mun-

kahelyén, az Uj Embemél- szervezni kezdte a pártot, illetve annak elózmé-
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nyeit, például a Márton Áron Társaságot, engem is megkeresett, nem,vállalnánk-e
valamiféle szerepet Pomogáts Bélával. Akkor sebesen közöltek az Uj Emberben
egy meglehetósen rosszindulatú írást, hogy Béla szabadkőműves, mert előadást

tartott náluk Juhász Ferenc költészetéről. "Hírbe hozták" - mondta Sándor bácsi.
"Ezek után nagyon nehéz lesz elfogadtatni." Ha ő nem, én sem.

Egyébként szívesen mondok véleményt olyan kérdésekről,melyekkel kap
csolatban megkérdeznek. Segítek, ahol tudok. Amiben lehet. De politizálni 
sem tehetségem, sem kedvem. Szerintem ugyan azzal is lehet politizálni, hogy
az ember a saját posztján a meggyőződését követi. Az én személyes meggyő
ződésemről talán elárul valamit, hogy Surján László írását közöltük az Uj
Emberben, s interjút kértünk tőle. De az olvasók aligha azt várják tőlünk,hogy
politizáljunk. Persze lehet politika abban is, hogy az újjáalakul9 szerzetesrende
ket vagy a szervezödö katolikus iskolákat igyekszünk segíteni, Es Giczy György
nek van rendszeresen jelentkező közéleti melléklete az Uj Emberben. Nyitott,
bárki megszólalhat benne. Az a feladatom, hogya hiteles eszmék megfelelőkön
tösben megjelenjenek, s hogy olvasóinkat minél hitelesebben tájékoztassuk.

. - Ha máraz Új Embernél járunk; hogy kerültél vissza a laphoz, amelytől korábban
obsitot kaptál? -

- Amikor Lukács Lászlót iszonytató botrányok közepette kinevezték főszer

kesztőnek és felelős kiadónak - elmondták mindennek, aláírásokat gyújtöttek el
lene, meg akarták bélyegezni,lehetetlenné tenni -, megkérdezte, nem segítenék-e
neki. Megmondom őszintén, nem így képzeltem a dolgot. Irodalomtörténész va
gyok, ezen a területen el is értem már valamit, s ha Isten erőt ad, szeretném még
megírni a huszadik század magyar irodalmának történetét. De ha ő kér, nem
mondhatok nemet. Két hét múlva tudtam, hogy az irodalomtörténetet egyelőre
félretehetem. Egy évig főmunkatárs voltam. Ez alatt az év alatt valamelyest
visszászoktam az újságírásba. Nagyon sokat segítettek a kollégáim, akik a koráb
bi Uj Emberben kicsit a margón voltak, és most vált egyértelművé,milyen kitűnő

újságírók, gondolkodók. Elfogad tak. Nagyszerűen kiegészítjük egymást.
Lacinak annyi a feladata, hogy az Uj Emberre alig-alig maradt energiája.

Csodálom, hogy egyáltalán képes cikkeket írni. Nem is akármilyen cikkeket.
Fontosakat, eligazítóakat. Miután ismerjük egymást valamelyest, szerétjük is
egymást, meg hát rokonok is volnánk, megbízott bennem, el tudom végezni
azt, amire ő jelenleg képtelen, s abbal} a szellemiségben viszem a lapot, ame
lyet ő kezdeményezett. Igy lettem az Uj Ember főszerkesztője.Egy régi epizód
jut eszembe. 1961-ben ebrudalt ki először az akkori felelős kiadó. Hirtelen
indulatú fiatalember voltam, olyasmit vágtam oda; "Én ráérek." Majd meg
ütötte a guta. Most tényleg bekövetkezett. Csekély harminc esztendő múlva.
De hidd, el, olyan feladat ez, amelyet nem tudok egyedül megoldani a többiek
nélkül. Es egyelőre nagyon nehezen szoktatom magam az életformaváltáshoz,
a szüntelen készenléthez. A hetilap olyan, mint a menetrend szerint közlekedé
vonat. Minden héten ebnegy. Nem lehet késleltetni, nem lehet várakozni.

- Azért biztos vannak saját elképzeléseid is.
- Persze. Szeretnék délutánonként aludni egyet, mint hajdan, boldogult

irodalomtörténész koromban. Aztán elővennia jegyzeteimet és föltenni a Máté
passiót. Vagy pörköltet főzni a konyhában. Ennek egyelőre vége.
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- De tr,éfa nélkül...
- Az Uj Ember a magyar katolikusok hetílapja. A magyaroké és a katoli-

kusoké. Ez a legfontosabb. Hurcoljuk magunkkal a múltat, amelyet tisztáz
nunk kellene, indulatok nélkül, higgadtan, a megbocsátás szellemében, a
krisztusi szeretet jegyében. Nyögjük a jelent, olvasóink elszegényedését. Az a
szerencsénk, hogy ők így, szegényen is szeretnek bennünket. Harmincöt év
alatt megtanultam, hogy az Uj Ember családtag. Várják az érkezését, örülnek
neki, vagy éppen szidják, ha rossz fát tett a tűzre. Ha valami közérdekűt
kérünk, segítséget, támogatást, megmozdulnak az emberek. Ebben a körben
élnek még a régi eszmények. Miért kellene nekünk merőben újat kezdenünk?
Azt szeretném, ha kicsit színvonalasabban, nyitottabban és szebb külsővel

szolgálnánk a hiteles és sokoldalú tájékoztatás ügyét, híven egyházunkhoz,
melynek mindnyájan tagjai vagyunk.

- SokJlt írsza fapba?
- Meglehetősen. Az évek során, miközben az irodalomtörténetet javítgat-

tam, szert tettem egy olyan képességre, amelyet most kamatoztatok. Ha Mar
sall Agi azt mondja, itt hiányzik még húsz sor, megírom a húsz sort. Ha
vezércikk kell, azt. Ha egy hír hiányzik még, hírt gyártok. Közben azonban
szüntelenül érzem a nyomást; nem lehet akármit írni. Itt minden kimondott
szónak súlya van. Nekünk nem akármilyen üzenetet kell közvetítenünk.

- És az egyetem? Tudom, megszállottan szeretsz tanítani.
- Hálás vagyok, hogy nem így mondtad; megszállott pedagógus vagyok.

Mint mondtam, nem kedvelem az elméleti pedagógiát. Az egyetem nekem
akkor is titkon élő szerelmem volt, amikor a közelébe se juthattam. Bicskéről?

A Múzeum pincéjéből? Már nem tudnám megmondani, pontosan melyik év
ben, felhívott Király István, s megkérdezte, nem volna-e kedvem szemináriu
mot tartani a negyedéveseknek.

- Éppen Király István?
- O. Rengeteg rosszat mondanak róla, kivált a halála óta. Nekem talán

különös szerenesém volt, én a jó oldalát ismerhettem. Nem túl sok mindenben
értettünk egyet. Néha kész cirkusz lehetett egy-egy tanszéki értekezleten ket
tőnk politikai párbeszéde. De soha, egyetlen szóval sem szólt bele, mit okta
tok, hogyan, kiről beszélek, kiről nem. Kifejezetten ambicionálta, hogya tan
széke nyitott legyen.

Többször elmondta, szeretne teljes állásban az egyetemre vinni. Az első

ajánlatát azért utasítottam vissza, mert az állás olyan kollégámé volt, akit
miattam nyugdíjaztak volna. Aztán már mentem volna, de sosem jött össze.
Azt mondták, mindent megtett, de neki sem sikerült. Talán útjában vagyok
valakinek. Ez a titokzatos lény még most is mindent megtesz, nehogy simán
menjen a dolog. Czine Mihály felterjesztett címzetes egyetemi tanárnak. Ezt a
címet megkaptam. Istenem, címzetes egyetemi tanár... Oklevél. Professzori
cím. Persze elcsüggednék, ha professzor úrnak szólítanának. Felterjesztett ren
des egyetemi tanárnak. Ez a felterjesztés csodálatos módon bennragadt egy
fiókban. Elakadt szegényke. Mihály nem nyugodott, megintcsak kiküzdötte a
pályázatot. Az egyetemen elfogadták. A kiírásba megint belekerült valami hi
ba. Ki, hol, merre, meddig írta bele tintával, hogy másodállású egyetemi tanári
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címre szóljon, nem tudom. Mihály sem tudja. Megígérték neki, két hónapon
belül korrigálják a tévedést. Meglehetősen gyakran tévedtek már velem kap
csolatban. Meglátjuk. Czine jóvoltából most már havi fizetést is kapok az órá
imért. Tíz évig "társadalmi munkában" tanítottam. Boldogan. Szerintem az
oktatás, az a lehetőség, hogy gyerekek között vagy, fiatalon tartja a gondolko
dásodat. Az pedig, hogy esetleg adhatsz valamit, ami fontos számukra és
maradandó -, hát ez nagyszerű! Ez a legfontosabb. A többi csak taktikai
csata, nem érdekes. Amikor hétfőnként belépek a szemináriumi helyiségbe, s
leülök a gyerekek közé, az olyan jó érzés, amelyet képtelenség szavakba ön
teni. Ráadásul az egyetemen is igaz barátokra leltem a kollégáim között,

- Mondd meg őszintén; van neked magánéleted?
- Az a kérdés, mit értesz ezen. Mindig makacsul ragaszkodtam, hogya

családommal lehessek. Nem szoktam reprezentálni, inkább távol vagyok a
dolgoktól, s a feltételem mindig az volt az egyes állások betöltésénél, hogy
távol is maradhassak. Nekem szükségem van arra, hogya családom körében
töltsem az időm egy részét. Hogy fecsegjek a lányaimmal, hogy megvitassam
a fiammal, nagy csapat lesz-e a Fradi. Hogy üldögéljek a hokedlin, míg a
feleségem a másnapi vagy harmadnapi ebédet főzi, s beszélgessünk, mi is
történt aznap velünk.

Egyetlen kivételt teszek ennek az időnek a terhére. Ha pedagógusok, tanárok
hívnak maguk közé beszélgetni, mindig elmegyek. De bármilyen jól sikerüljön
is a találkozó, alig váram, hogy hazaérjek. Mit csináljak,nagyon szeretek otthon
lenni. Ez nyilván Judit érdeme. A feleségemé. Otthont teremtett nekünk.

Azelőtt rengeteg zenét hallgattam. Sajnos nagyon korlátolt az ízlésem. Va
lahogy megálltam Mozartnál, Beethovennél. Inkább Mozartnál. Talán a felejt
hetetlen Tamás Alajosnak köszönhető: az egyházi zene a gyenge pontom. Mo
hón gyűjtöm a miséket, oratóriumokat. A kedvesebbekből négyet-ötöt. Miért
nem elég egy, nem tudnám megmondani. Bemegyek a lemezboltba. Válogatni
kezdek, s egyszercsak érzem, már megint elkapott a szenvedély. Ezt a lemezt
meg kell vennem! Röstellem, de gyenge vagyok. Amikor a kisebbik lányom
felvételizett az egyetemen, a feleségem a lelkünkre kötötte, vegyünk utána
neki valami ruhát az indiai ruhaboltban. Sajnos a Rózsavölgyi van mellette.
Lemezzé vált a ruha. A kisebbik lányomat is megfertőztem. A nagyobbik
apámtól örökölte a könyvek, a fiam mindkettőnktől a foci megkülönböztetett
szeretetét. Füzetei vannak, az európai bajnokságok közvetítését hallgatja, jegy
zi az eredményeket. Tudósításokat ír a Magyar Nemzetbe.

Ahogy pestiesen mondják, nyaranta elkap a harci láz, ott látom már magam
a szárszói kertben. Megvan még a nyugágy, amelyben apám dolgozott. Alat
tam sajnos összetörne. De rohanok, amint lehet. Naponta találkozunk volt
iskolatársammal, kedyes barátommal, Szövényi-Lux Bandival, megvitatjuk az
időjárást, az életet. Atjön Sanyi a szomszédból, elmondja, mi történt tavaly
óta. Megint otthon vagyok. Szerencsém van.

- Köszönöm a beszélgetést.
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