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Működésed során sok
értékes, fontos emberrel
hozott össze a sors. Ki
nek az emlékét őrzöd?

1934-tő/ 1939-ig voltál
a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Bölcsész
karának hallgatója.
Olyan professzorokat
hallgattál, mint például
Horváth János.

Pálmai Kálmánnal
Gyermek- és ifjúkorom első .fontos". megőrzendő emléke játszó
pajt ásom, a későbbi idők híres tenorist ája, Udvardy Tibor volt, aki
vel az írodalomért. a zenéért és a nagy énekesekért egyszerre ra
jongtunk. Rajta kívül az örökre emlékezetes, felejthetetlen embere
ket egykori iskol ám ban . a budapesti fasori evangélikus gimnázi
umban ismertem meg. Kerecsényi Dezsőt említem elsőként, aki
nemcsak irodalomtan árom. de osztályfőnököm is volt, s akinek ma
gyarázatai nyomán két rokonvilág tárult föl előttem : az irodalomé
és az irodalom tör téneté. Azt, hogy az irodalom "méltatlan bár, de
alázatos" tanítója lehettem . s a pá lya szélén az irodalomtörténet
körül is tettem-vettem valamit, neki köszönhetem. Összeállításom
ban jelentek meg irodalomtörténeti tanulmányai, fontos kritikái Ke
recsényi Dezső válogatott írásai címmel, s nem sokkal később róla
szóló kismonográfiám az Akadémiai Kiadó A múll magyar tudósai
sorozatában. Jánosy István történelemtanárom volt. Nagy tudás ú,
egyetemes szernléletű, nemzeti történelmünket józan értelmezéssel
vizsgáló, zászlólengetés nélkül tisztelő tanár volt. Szinte a magam
szégyenének is érzem, hogy az 1950-es években kocsikís érők ént.

éjjeliőrként kereste nagy családja számára kev és kenyerét. Azonos
nevű fia, a jeles költő máig jó barátom. Egykori iskolárnat az érte
lem , a kultúra s a tudományok művelése és tisztelete, vallásfeleke
zeti hovatartozásra való tekintet nélküli humanizmus jellemezte.

Horváth János irodalomtörténész nemzedékek felejthetetlen meste
re volt, rajta kívül fél évig hallgathattam a nagy nyelv észt. Gom
bocz Zoltánt, aki dékánként a kari tanácson való elnöklés közben
halt meg, s mi hallgatók is megrendülve láthattuk, amint a halott
szállítók vitték első fakoporsóját a kar Múzeum-körúti lépcsőjén

megrendült professzoraink kíséretében. Gombocz az Eötvös Kollé
gium igazgatója is volt, temetésén a kollégisták nev ében Kosáry
Domokos búcsúztatta, Sőt ér István pedig - akinek sok regényéről

írtam ismertetést - első regényében a Fellegjárásban form álta meg
felejthetetlen alakját. Szívesen emlékezem másik szakt árgyarn. a né
met irodalom híres professzor ára. Thienemann Tivadarra is. Élet
szeretö, kissé bohém ember volt, kevés órát tartott, de hallgatóival
szívesen és hosszan elbeszélgetett, s mint a hajdanvolt Min erva
szerkeszt ője, az Irodalomtörténeti alapjogalmak írója a hazai iroda
lomtörténetírás akkori megújulásához is hoz zájárult. Tanárom volt
a felejthetetlen nyelvész, Pais Dezső, becenevén Tosu is. Az írók
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Az irodalom manapság
mintha ugyanolyan
.sziotelen" volna, mint
környezetiink. Hogyan
olvasod nyolcvan évnyi
tapasztalattal a hátad
mögött a mai irodal
mat?

közül közül jó barátság fűzött Devecseri Gáborhoz, Mándy Iván
hoz, Végh Györgyhöz, s fűz ma is Rákos Sándorhoz, Szabó Mag
dához, Juhász Ferenchez. Igen szoros barátság kapcsolt Jékely Zol
tánhoz, akit testvéremként szerettem - az 6 szavával - lIa Szent
Lukács congregatio"-ban, ami az elhíresült Lukács-uszodát jelentet
te, s olyan felejthetetlen barátokat adott, mint az emberi kedvesség
s az irodalmi mindentudás birtokosát, Baránszky Jób Lászlót, Emi
cit, azaz Kolozsvári Grandpierre Emilt, a jeles prózaírót és Kállai
Ferencet. De nem hagyhatom ki a fontosak közül Kenyeres Imrét
sem. Meg kell emlékeznem a fontos emberek között a barátomnak
is igen kedves Bóka Lászlóról, akinek az egyetemre kerülésemet
köszönhettem. Jó szívvel idézem fel a messze múltból Kardos Lász
ló és fia, Kardos (Pándi) Pál emlékét is.

Amikor ifjú voltam, a harmincas évek vége felé élet és irodalom
egyet jelentett sokunk számára. Olvastuk és éltük a Nyugatot, a
Választ, egy-egy új Babits- vagy Kosztolányi-versért rajongtunk, a
kari folyosó ablakmélyedéseiben olvastuk, magyaráztuk őket. S
rendkívüli hatást tettek ránk az új "magyar igék"-et hirdető népi
írók is. Felejthetetlen emlékem 1937. március IS-e, vasárnap, a Már
ciusi Front zászlóbontásának délutánja a Múzeum-kertben, ahol ba
rátaimmal együtt jelen voltam. Az élmény erejével hatott például
Németh László Villámfénynél című drámájának 1937-es ősbemuta

tója a Nemzeti Kamarában az Andrássy úton. A korabeli magyar
társadalmat, annak betegségeit, s az ifjúság, a magunk bizonytalan
jövőjét emberi sorsokban ábrázoló színmű tíznél nem több előadá

sából hetet láttam barátaimmal.
Tudom, túlzónak tűnik ma mindez, a technika, a számítógép

olykor rideg világában. Természetesen tudom, hogy nemcsak fö
löttem, de az irodalom, s annak - Ieszűkítem: bennem élő - tu
dománya fölött is eljárt, elszállt az idő. Mert azt tapasztalom,
hogy az irodalom emberformáló, ízlést alakító erejéről ma szó
sincsen. Szélesebb társadalmi értelemben érzékelni sem lehet,
van-e még irodalom egyáltalán. Hogy ez szívtelenség-e az iroda
lom részéről, azt nem tudom. De azt tudom, hogy a magyar köz
élet, a társadalom vált szívtelenné, közömbössé a szellem alkotá
sai iránt, az érdeklődő ember iránt. Igazából irodalom, színház,
zene és filmművészet, amely a nemzeti és egyetemes értékeket
gyarapítaná, csak a jeles alkotókban, s a megcsappant érdeklődé

sű közönségrétegekben van jelen. Sóhajnyi jelenlét ez. Így élem át
az irodalom mai helyzetét. Reménysugár? "énekelek a lélekkel s
az értelemmel is" - írta Szent Pál apostol egyik, a korintusiak
nak szánt levelében. Azt gondolom, ez az egyetlen reménysugár.
Enélkül az irodalom - Hamlettel szólva - csak lISZÓ, szó, szó".
Szeretnék optimistább lenni, de nem tudok.
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Múltunkat elveszteget
ve nemzeti tudatunk is
változni látszik. Termé
szetes folyamat-e ez
vagy igazi veszedelem?

Még a második világháborús katonai szolgálatból öt év után haza
térve gimnáziumi tanár koromban, 1945-52 között is arra töreked
tem, hogy az irodalomtörténet tanítása révén formáljam tanítvá
nyaim történeti tudatát, természetesen az elcsépelt pedagógiai szlo
gen szerint "az életkori sajátosságokhoz" igazodva. Azután jöttek
a mindenfajta másképp-gondolkodást kiszorító évek: a történelem
ben a Dózsa-forradalom, 1848 és 1919, illetve 1945 köré sűrűsödött

minden. Így például az volt a tankönyvben, hogy gróf Zrínyi Mik
lós azért állt a török elleni harcok élére, hogy saját birtokait védje,
s csak mellékesen a hazáját. Az iskolai irodalomtanításban a Pető

fi-Ady-József Attila vonal vált uralkodóvá. Soha nem felejtem el,
hogy 1950-ben vagy 1955-ben a Vörösmarty-évforduló okán a kor
szak egyik fő ideológusa, Horváth Márton "rehabilitáló" előadást

tartott a költőről, egyik-másik versét az ő szemléletének értéke sze
rint kiemelve. Én egy neves irodalomtanár, Makay Gusztáv mellett
ültem, s ő felém fordulva halkan kérdezte, vajon újra szabad-e Vö
rösmartyt tanítani, meg Aranyt, meg a katolikus Babitsot, a szuper
polgár Kosztolányit úgy, hogy minden tanári szó hiteles és igaz
legyen? Bizony, elvesztegettük, s ma is tovább vesztegetjük múl
tunkat, s magyarságtudatunk is megkopott. De ehhez hozzájárult
a két világháború közötti, az úgynevezett Horty-korszakbeli naci
onalista szemlélet, amely mind vadabb túlzásokra ragadtatta ma
gát. E túlzásokra a vesztett háború s a nyilas rémuralom bukása
után egy-két polgári demokráciát ígérő év kivételével a kommunis
ta internacionalizmus gyakorlata következett. Az orosz-szovjet tör
ténelemből ismert nacionalizmus a proletár internacionalizmus
köntösében ugyancsak virágzott. A magyar történelem eseményei
tényei elhomályosultak. Március IS-ét az iskolák évtizedeken át
utolsó tanítási órán szinte leplezve "ünnepelték", s a mutatós Mú
zeum-kerti kétféle zászlót lengető táncos tornabemutatók sem erő

sítették magyarságtudatunkat. Október hatodikáról a rádió meg
emlékezett ugyan, de ezen a napon az önkényuralom galádságára
emlékeztetve megnyilatkozni nem lehetett. Ma már teljesen vilá
gos, miért. Az idegen hatalom önkényének véres mementója irritál
ta a "szabadság" fennálló rendjét.

Mit tehetünk? Szerintem a tanárképzésnek, az oktatásnak kell
nagy szerepet vállalnia - sok egyéb mellett - annak érdekében,
hogy 1848-49 eszméinek megünneplésével nemzeti, függetlenségi
harcaink igaz bemutatása mellett a Széchenyi-Kemény Zsig
mond-Ady Endre-Németh László-féle kritikai hazafiság múl
tunkat érdeme szerint megbecsülő, nemzeti értékeinkre jogosan
és józanul büszke magyarságtudat alakuljon ki. Egyebek között
Illyés Fáklyaláng és Németh László Az áruló című drámáinak újra
gondolása és részletes elemzése, a magyarság lényegét kereső

nem napi politikai érdekű, szavazatgyűjtő vitákat gerjesztő prob
lémák tudományos megközelítése segítene talán a magyarságtu
datot elfedő homályeloszlatásában. Mert ez a ma is tartó folya-
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Szerinted mi az emberi

egyensúly és harmónia

kialakításának, meg6r
zésének titka? Mit ad

ehhez az irodalom?

mat nem természetes, hanem veszedelmes. De rendkívüli szellemi
erőfeszítéssel, az értelmiség minden szempontú, nem szónoki, de
valóságos, a benne rejlő értékeket a magyarságtudat érdekében
mozgósító megbecsülésével talán lesz eredmény. Arra is vigyázni
kell azonban - az eldurvuló pártharcok idején -, hogy a mell
döngető, zászlólengető, toroköblögető, az értelem és a hazaszere
tet szent értelme helyett indulatokat gerjesztő, gyűlöletet teremtő

magyarkodás elszigetelődjék.

Kultúránk Európához kapcsol bennünket. Nem szívesen hal
lom, hogyamagyarságnak, Magyarországnak Európába kell ér
keznie. Nekünk nem kell Európába mennűnk, mert ezeregyszáz
éve itt élünk. Magyarságtudatunk fundamentuma - s ezt kell
szellemileg erősíteni - a magyarság és Európa egysége. Ebben
szűkebb szakmánknak, az irodalomtörténetnek is vannak felada
tai.

Indulat helyett a gondolat vezérlése, hit a gondviselésben, értelmes
és megalkuvás nélküli magatartás feltétele az egyéni, esetleg társa
dalmi tragédiák elviselésének. Egyszerű, emberi dolgok ezek, éle
tünk ajándéka, ha meg tudjuk tartani őket. "Szeresd felebarátodat,
mint tenmagadat". Ilyen bonyolultan egyszerű az egész. Az iroda
lom igen sokat adhat ehhez. A Hajnali részegség nagy, ismeretlen
Urának vendégszeretetét, a "talán nem is olyan nagy dolog a halál"
balázsoló Babitsának töretlen hitét, magyar mivoltunk Adyban
megszólaló gyötrelmeit s a reményt, hogy "Lesz még egyszer ün
nep a világon!" Ezt és ennél ezerszer többet csak az irodalom és a
zene adhat. Kölcsey Ferencnek Döbrentei Gáborhoz írott levelével
szólva: "Sokat, sokat köszönhetek ezen szép, de elhagyatott litera
turának. barátaimat, kultúrárnat, s életemnek kevés, de egyedül
szép óráit." Ezt adta s adja mindmáig nekem is.
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