
A Vigilia beszélgetése

Baránszky Lászlóval

Itthon jobbára költőként ismerik, New Yorkban múvészettörténészként. Fia Ba
ránszky-Jób Lászlónak, a pár éve folyóiratunkban is meggyászolt kitűnő eszté
tának és irodalomnépszerűsítőnek, neveltje Szentkuthy Miklósnak és Szabó Lő

rincnek. 1956-ban textiltervező feleségével Amerikába távozott, ahol Panofsky
munkatársa lett. Tanított Santa Barbarában, hosszabb időt töltött ösztöndíjasként
Firenzében. Költői pályája két alapvető hagyományt szintetizál: a hazai nyuga
tos iskola forrnafegye1rnét ötvözi a párizsi Magyar Múhelyesek avantgarde
nosztalgiájával. Immár gyakran hazalátogató költő és tudós. Talán első itthoni
tartózkodása idején általam küldte be a Petőfi Irodalmi Múzeumba az általa
őrzött iskolai önképzőköri naplót. Már akkor kifejtette dédelgetett vágyát: a
kettős életet; Tihanyban és New Yorkban párhuzamosan élni. Ma már ez lehe
tőség. Készülhet az atyai örökséget birtokba venni: a Szabó Lőrinc által Bari-vil
Iának nevezett tihanyi házat, és egyben feldolgozni apja hagyatékát, főként le
velezését. Ebből az anyagból adott közlésre számunkra is két darabot: Szabó
Lőrinc halála előtti nyáron küldött gépírt levelezőlapját,illetőleg halálos ágyáról
feleségének lediktált levelét, melynek szakadt papírja töredezett, ceruzajelei má
ra már elmosódottak. Es a véletlen úgy hozta, hogy épp most került kezembe
árnzettje jóvoltából egy kézzel írt szöveg, amelyet Szabó Lőrinc küldött egy
akkor ifjú ismerősének, Pajor Károlynak, átmeneti álIáslehetőséget kérve az
egyetemről kizárt ifjú Baránszky számára. A levelek életrajzi érdekességűek.

mégis ma olvasva, kisérteties szövegek: hátterükben egyetemi kizárás, a költő

visszatartott svájci és párizsi útlevelének "ügye", és könyvvisszafogas. elképzel
hető rossz sejtelmek, gyanúk, történelmünk, irodalomtörténetünk közelmúltjá
nak sajnálatos tartozékai.

Hatvanadik születésnapján készült beszélgetésünkben Baránszky László ifjú
ságát idézzük, iskolaéveit, és egyben egy, az időben példaképpé emelkedett
iskolatípust. Egy iskolát, amelynek eszménye a szolgálat volt: a nevelésükre
bízott ifjak legjobb adottságainak felszínre hozása, kifejlesztése.

- Vannak iskolák, osztályok amelyek legendás színben tűnnek fel az utódok szemé
ben. Vajon a véletlen hozza össze a nagyszerű tehetségeket vagy az iskola szelleme jó
időben segíti a diákban szunnyadó lehetőségek elősarjadását: okos figyelemmel ápolja az
öntörvényű tehetség kibontakozását? A ti iskolátok ilyen legendás együttes voltaháború
alatt és után, a budai Szent Imre herceg cisztercita gimnáziuma.

- Vagy ahogy akkor családias szeretettel hívtuk, a ciszteráj, amelynek helyén
az államosítás után a József Attila gimnázium alakult. Azt hiszem, hogy maga
az a tény, hogy mi oda mentünk eredetileg, hogy egy bizonyos különbözö de
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mégis közös nevez6jú családi és kulturális háttérrel rende1kez6 társaság megje
lent ott, már egyfajta együttes létrejöttének alapját jelenthette. Az iskola pedig
megengedte, hogy a barátságok kifejl6djenek, adott időt rá, nem zavarta meg,
nem terhelte túl a társaságot mindenféle fölösleges formalitással. Volt lehet6sé
günk foglalkozni azzal, amivel akartunk. A másik dolog pedig az, hogy az is
kolában is volt valami, nem akarok felvágni, de a Lycée Condorcet-nak az at
moszférájából: az íntellektualís bátorság jutalmazott dolog volt, férfiasságunk
egyik alapvető eleme. Es ezt még a szomszéd, színtén egyházi Margit gimnázi
umban a lányok között is méltányolták. Például, hogy egy tizenöt-tizenhat-ti
zenhét éves fiú olyan dolgokkal foglalkozik, amiket szigorúan kulturálisnak kell
neveznünk: Thomas Mannt németül olvas, József Attila iránt érdekl6dik vagy
éppen Rilkét fordít. Ez általában a közép- és kelet-európai kultúrákban nem
nevezhető a legférfiasabb dolognak. Amerikában pláne nem. Amerikában az a
férfias dolog, hogyha egy futballcsapatban sikerül a másik tagot lesöpörni a
pályáról. Itt nálunk, a cisztereknél, azt kell mondanom, majdnem reneszánsz,
majdnem tizenhatodik századi értelemben férfias tevékenységnek számított,
ami az ember egyéniségének a megerősítésére szolgál. Együtt ébredt fel a férfi
öntudatunkkal a kultúrában való részvételünk. Köteteket hordtunk be az osz
tályba, mutogattuk egymásnak, átcipeltük a Margit gimnáziumba is. Mint a
századfordulós Párizsban vagy a tizennyolcadik század francia szalonjaiban,
olyan kemény, rákérdez6s, igazi értékekkel foglalkozó szellemi élet folyt. Nem
az iskola ellenére hanem éppenhogy sugallatára, irányításával.

Ezt az értékrendet még a futballcsapat is elismerte. Egyszer az osztály legero
sebb tagja, egy Langhard Arvid nevezetű, félig svéd, félig magyar fiú csodás
kosárlalxlajátékos, legalább egyméter kilencven, védett meg egy tanári beavat
kozással szemben. Ritka esemény volttanárom felháborodott azon, hogy én túl
komolyan vettem Szerb Antal irodalomtörténetének egy passzusát, azt hiszem
éppen Petőfi szerelmi kötészetéről. Baudelaire-hívő lévén, az ifjúság hevében
elmarasztaltam Petőfi médszerét. Irodalmi téren kissé konzervatív tanárom ma
gán kívül volt, megsért6dött, hogy Petőfiről így merek beszélni, és amikor in
dulatosan felém közeledett, hogy felháborodását alaposabban bizonyítsa, Lang
hard Arvid teljes magasságában fölemelkedett a padjából és valószínűleg min
den jobb meggyőződése ellenére azt mondta: a Baránszkynak igaza van. A tanár
visszavonult.

- Nehéz időben jártatok gimndziumba. Német megszdllds, ostrom.
- Az egész iskola, minden egyes osztály (egyetlen pap kivételével) egyönte-

men és kifejezetten elítélte a nácikat. Március 19-én, emlékszem, mikor a néme
tekbejöttek, majdnem gyászmisét tartottak. Osztályfőnökünk,Pomázi Celesztin,
egy jászsági igazi magyar parasztesalád tagja, nyíltan megmondta, amikor egy
kicsivel hamarább egy óra helyett már délben elengedtek bennünket, hogy bár
minden erkölcsi jogunk megvan arra, hogyamegszálló csapatokat megvessük,
és ennek kifejezést adjunk, ne csináljuk, mert ez egyoldalú retorzióhoz vezet.

Soha, semmiféle megkülönböztetést nem alkalmaztak. Az iskola szelleméb61
következett: minden osztályban, minden vallás és társadalmi réteg képviselve
legyen. Voltak arisztokraták és parasztok, evangélikusok, reformátusok és zsi
dók; egészében a budai középosztály nevelése számára szervez6dött. A mi osz
tályunkban is voltak közöttünk olyanok, akik a zsidótörvény alá estek. Ezekkel
szemben sem volt az égvilágon semmiféle megkülönböztetés. Még az a bizo-
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nyos patronelízalas sem, hogy kedvesebbek lettek volna hozzájuk. A német
megszálláskor személyesen míndenkínek adtak jótanácsot, akikr6l úgy érezték.
hogy veszélyeztetve vannak. Es a tanárok viselkedéséből,példájából megértet
tük, hogy itt egy erkölcsi abnormalitással, cs6ddel állunk szemben, és hogy
ebb61 nemcsak hogy ki kell maradni, hanem ellent is kell állni valamilyen for
mábanAzt mondták, ha ezt nem látjuk be, az eddigi tanításaik semmit nem
érnek. Es valóban, azok is, akiket munkaszolgálatra kényszerítettek az idősebb

diákokb6l, azok is akik egy légelhárító századba voltak besorolva, mind nagyon
becsületesen és tisztességesen viselkedtek, a katonai becsületre sem hoztak szé
gyent. Bekell vallanom, nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen hihetétlenül emel
kedett erkölcsi állásponton lévő emberek tanítottak egytől egyig.

- És az ostrom után?
- Uberális, kitűnő, szinte akadémiai rangú intézmény volt. Az iskola álla-

mosítása után nem egy tanárunk az egyetemen tanított tovább. Uberalizmusa
majdnem a végletekig feszítve, egyetlen viselkedési szabály volt: töltött géppisz
tollyal az ablakpárkányra kiülni nem lehet. Hát ez persze túlzás, amit mondok,
de az atyák nagyon megértóek voltak a történelmi sokkunk iránt. Aztán 1946
ban már egy kicsit szorosabban fogtak bennünket, de még ekkor is fínoman,
inkább tanácsadás formájában igyekezték kezelni a különböző viselkedési kilen
géseinket. Majd pedig az iskola rendkívül intenzív tanító intézménnyé vált és
maradt egészen a zárás pillanatáig, sót a mai gimnázium nyilvánvalóan átvette
ezt a tradíciót és folytatja azt.

Az is nagyon segítette ezt az intézményt, hogyatanáraink majdnem kivétel
nélkül valóban akadémikusok voltak. Az igazgató Brisits Frigyes a filozófiát
tanította, és ha jól emlékszem logika óráin elkalandoztunk Wittgensteinig, de
ahogy Vörösmartyt ismerte, az is példaadó volt, a költő talán legjobb monográ
fusa volt. Időnként etikát is ő adott elő. Egy csodálatos mondására máig is
emlékszünk, ha megengeded, utánzom őt, vedd úgy, hogy ez egy kegyeleti
szertartás és mindjárt egy kis demonstráció. A következő szöveget tartotta egy
szer egy kisebb botrányunk után: "Fiuksz! Fiuksz! Aki hazudik, az lop, aki lop,
az csal, aki csal, az öl. Gyilkosok lesztek fiuksz!" Nagyon szeretett bennünket
és rettentően aggódott, hogy hova fogunk jutni ebben a nagy életes életben.

- Édesapád és Brisits Frigyes, ha jól tudom, barátok voltak.
- Szakmailag is és különben is. De rossz iskola lett volna, ha ezt bármiféle-

képp éreztették volna velem, ha egy kicsit is kivételeztek volna bizonyos ese
tekben. ott volt a híres latin megbukásom története. Egy szép este ugyanis
belerohantam latin professzoromba, civil tanáromba a Moulin Rouge környé
kén. Mire ő azt mondta, választhatok, vagy újra megtanulom nyáron az egész
latin nyelvtant, amit szerinte nagyon hiányosan tudok és csak intuitív módon
viszonyulok ehhez a gyönyörű nyelvhez, vagy pedig óriási fegyelmi lesz belőle.

Mivel nem kívántam a szülóket kitenni annak, hogyerkölcseimet alaposabb és
közelebbi vizsgálat alá vegyék, inkább a bukást választottam. Szegény apám
akkor tényleg azt hitte, hogy 1azsá1tamegész télen át, és TIhanyban egész nyáron
a latin nyelvtant mondtam fel neki, Ó, aki félelmetesen értett a nyelvtanhoz,
egyszeruen nem értette, mi történt velem, én pedig a Moulin Rouge-be1i meg
je1enésemró1 kínosan hallgattam, persze gondolom úgyis sejtette, hogy nem egé
szen a stúdiumaimmal töltöm az időmet, mikor hajnalonta potyogok vissza az
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ágyba. Különben azért tett ebbe az iskolába, mivel a piaristákat, ahová ő valaha
Vácott járt, túl szigorúnak találta, úgy gondolta, ebben a légkörben én jobban
fogok virágozni, ha virágzom egyáltalán. (Küjönben is a piaristáknál már járt
akkor egy Baránszky; unokatestvérem., Imre. O kitűnő tanuló volt, kés6bb fan
tasztikusan zseniális atomfizikus és számítógépes ember lett belöle.)

- És más tanáraid?
--- Pataki Vidor nevéhez fűződik, még vidéki tanár korából az egri vár ása-

tásainak megkezdése. Több dimenziós történelmet tanított nekünk, az annales
iskola is büszke lehetett volna arra, amiket imádott kappan hangján előadott.

Hetedikes-nyolcadikos óráin elhangzott magyarázatait egyik iskolatársunk jegy
zeteiből rekonstruálta külföldön, megjelentette magyarul és franciául, és a Vati
kán jóváhagyásával ez lett a külföldön létesült magyar nyeívű iskolák történe
lem-tankönyve. Hetente két órája volt Rajeczky Benjáminnak: a Bénivel eltöltött
nyolc év az iskola ajándéka volt; a Dobszayék gregorián kultúrája vagy [eney
Zoltán hihetetlen klasszikus érzékenysége is az ő segítségével fejlődött ki, a
zenei kultúrát a legmélyebb és legtágabb aspektusában tanította. Gimesi neve
zetű biologiaprofesszorunk amolyan preteilhardiánus evolúciós biológiát taní
tott. Pomázi Celesztin, akit Sanctus Celestinusnak hívtunk, matematikát tanított
és misztikus teológus volt. Tőle hallottuk a legszebb szentbeszédeket. A mai
teológia kezdi tanítani, amikről ő már akkor beszélt. Például az egyik gyönyörű

húsvéti szentbeszédében azt emlegette, hogy mikor Jézus a csodálatos kenyér
szaporítás után olyanokat mond, hogy "ha nem eszitek az Emberfia testét, és
nem isszátok a vérét, nem [esz élet bennetek", akkor az apostolok egymásra
néztek, és azt mondták, az Ur fáradt. Mostanában értelmezik ezt akként a teo
lógusok, hogy vannak olyan misztikus megnyilvánulások, amelyek sokkírozták
az apostolokat, azok bizonyos pillanatokban nem értették meg a tanítás lénye
gét. Ugyhogy Pomázi tanár úr nagyon szépen olvasta az Irást, és kitűn6en tudta
kommunikálni. Szerettük őt, megértő osztályfőnök volt, túl megértő is, dehát
mi az iskola diákok nélkül?

- Kik is voltatok akkor diákok?
- Nyolc évig ült mellettem lmre László, ma Montrealban élő kitűnő geoló-

gus. Sok sakkbéli megnyitáselméletet tanultam tőle, olyan órák alatt is, ahol
jelenlétünk nem volt feltétlen szükséges. Aztán együtt maradt egy bridzsparti
társaság is. Haynal András a kitűnő belgyógyász professzor fia, jezsuitának ké
szült, jelen pillanatban Svájcban Jung katedrájának birtokosa, pszichológus; nem
tudom miért, Fricinek hívtuk és átszellemült arccal osztotta a kártyát. Lukácsy
András szintén része volt a bridzspartinak és az irodalmi körnek, körülbelül két
perccel késöbb adta a választ, de mindig nagyon megfontoltan a megfelelőt. E§
hát Rupprecht Gábor, a későbbi Garai, aki zseniálisan fordította akkor Rilkét. O
volt az osztály felnőttje, lutheránus létére ő lett az osztálybizalmi, Rengeteget
dolgoztunk, szinte közlésképes dolgozatokat írtunk. Ilyen volt Garai Tamási
Aront az önképzökörben köszöntő gdája, vagy az alattunk járó Abody Béla
szenzációs Szabó Dezső dolgozata. Ot ez a tanulmány tolta a térképre, mint
fiókzsenit, no meg természetesen rendkívül rövid shortjai. és az, hogy kottatu
dás nélkül énekelte az összes magyar operaáriát, betéve tudván dallamot, szö
veget. Ez az önképzőköri lázadó alsó osztály is érdekes volt. Vajda Miklós a
magyar kultúra nagy harcosa, hogy az angol nyelvterületen a magyar költészet
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ennyire ismert, az nagyrészben az ő érdeme. És ott van Thomas Sándor, a Roc
kefeller egyetem egyik legkiválóbb biokémikusa. De ez az iskola adott színpadi
megjelenési lehetőséget Latinovitsnak, Vajda Miklós tanította őt, meg én is re
neszánsz gesztusokra, például hogyan lehet rövid tőrrel körmöt pucolni, mert
azt korabeli freskók ábrázolják.

A dszterek rendkívül tisztelték az ember egyéniségét. Az oktatást is az egyé
niségre szabták, az ember méltóságérzetének megsértése nélkül. Nem emlék
szem, hogy nyolc év alatt engem egyszer is megaláztak volna ebben az intéz
ményben. Egyszer volt, hogy a folytonosan csöpögő vízfestményeim miatt, mert
nagyon tócsásan festettem, ki akartak küldeni a teremből, hogy most már hagy
jam abba a pancsolast. Amikor is én fölálltam, közöltem tanárommal, hogy nem
megyek ki. Es ezen ő rettenetesen mulatott és tényleg nem mentem ki.

Ok abban bíztak, hogy a tanítás kvalitása, mivel ők maguk rendkívül felké
szülten érdeklődtek a téma iránt, az maga leköti az ember figyelmét. Ha nem,
akkor nincs az a fegyelmezési módszer, amivel ezt elérhetik.

Most, így utólag, még azok a dolgok is, amelyeket mulatságosnak vagy
visszásnak találtunk, gyönyörűen jönnek elő, és tulajdonképpen gyönyörűek is
voltak. Bevallom, hetedikben, mikor a legjobban kellett volna tanulni, 270 iga
zolatlan órám volt, amit, hogyha szétosztom a gimnázium tanulóira, vala
mennyit ki lehetett volna csapni.

- És hava jártál?
- A I}udagyöngye kocsmába, de Szentkuthyval, és Fityó felért öt akadémiával

akkor. O minden területen szaktudással rendelkezett, amiről beszélt. Semmi
amatőrség. Ellentétben egy másik hősömmel. a Diárium-beli cikkeiból megis
mert Hamvas Bélával, aki lélekben egészen emelkedett férfiú volt, de ~gy cso
dálatos amatőr. Róla is írtunk az önképzőkörben: nála a kiindulási alap, a szem
pont csodálatos, de ha konkrét dolgokról beszél, annak utána kell nézni.

- És milyen volt a vallásos szellem?
- A vallás nemcsak rítus volt, hanem egész életre szóló hangoltság. Azokat

az értékeket, amelyek a vallásban értékek, a mindennapi gyakorlatban egysze
rűen átadták azzal, hogy olyan atmoszférát teremtettek, hogy nem lehetett ezt
kikerülni. Utólag úgy érzem, hogy egy zen-buddhista módszerű gyakorlatban
volt részem anélkül, hogy tudatosan csináltuk volna. Mégiscsak csináltuk, és
jobban csináltuk - szerintem - mint sokan mások. Nem követelték, hogy
Rahner dogmatikáját mondjuk fel ától zetig, azt viszont megkövetelték tőlünk,

hogy ebben a szellemben cselekedjünk és éljünk, és ez minden körülmények 
között, állítom neked, hogy megmaradt bennünk.

Kabdebó Lóránt
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