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t. rész

Albert Zsuzsa Cs. Szabó László a Magyar Rádió Irodalmi Osztályát vezette
1935-től1944-ig, amikor ő is illegalitásba vonult. A hagyományok,
Németh Lászlóé és Cs. Szabó Lászlóé élnek a Rádió Irodalmi Osz
tályán, éltek évtizedeken keresztül, amikor az átvitt értelemben
való szókimondás az éltető elemünk volt, és tulajdonképpen er
kölcsi bázisunk. Az erkölcs volt Cs. Szabó László munkásságának
is lényeges része, az erkölcs és a felelősség . Felelős volt nemcsak
az irodalom ért. amit művelt - hiszen író volt, novellaíró, esszéis
ta, sőt verseket is írt, az egyik kései kötete éppen prózaversei gyűj
teménye -, de mikor Magyarországról elment 1948-ban, akkor is
őrizte ezt a felelősséget, és vállalta a később utána külföldre került
magyar írókért is. A jelenlevők közül Lengyel Balázs ismerte még
abból az időből, amikor Magyarországon élt.

Lengyel Balázs Némileg hosszabban kell beszélnem Cs. Szabó múltjáról, mert ki
vétel nélkül olyanok vannak még itt rajtam kívül, akik már csak az
emigrációban ismerték. Holott csak vázlatosan felsorolva is, rop
pant gazdag műve volt az emigráció előtt (például Doveri átkelés,
Levelek a számúzetésből, Magyar néző, Három költő, vagy az 1946-ban
megjelent Két part.) Ezek a Nyugat szellemével kapcsolatos ma
gyar irodalomnak alapfontosságú művei.

Cs. Szabó a Rádió irodalmi osztályának vezetője volt, eszmei,
erkölcsi vezetője 1935-től 1944-ig, de mellette ott dolgozott a
szintén nagyszabású, főleg kritikáiban remekül író Örley István.
Megjegyzem, úgy húsz évesen Cs. Szabó még természetesen ma
gázott, de Örleyvel - egy Dsida-előadás kapcsán (Radnóti Mik
lós adta a könyvet a kezembe) - hamar megbarátkoztunk egy
mással. Majd a háború végén, Nemes Nagy Ágnessel együtt
szoros barátságba kerültünk vele. Közel is laktunk egymáshoz.
Örley a Molnár utcában lakott, mint Pilinszky, ám ő egy bomba
támadásban, a bombázások legvégén szörnyethalt. Mi, Nemes
Nagy Ágnessel, már 1945 során hamar összemelegedtünk Cs.
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Szabóval, mindketten a Belgrád rakparton laktunk, és úgy esett,
hogy minden hét keddjén este beszélgettünk nála. Fontos és üdítő

volt számunkra ez a sokirányú beszélgetés. Cs. Szabó, mint Szerb
Antal és Halász Gábor is, még láthatta azt az értékkel és szellem
mel teli Nyugat-Európát, amely nemzedékünk elől el volt zárva.
Sőt Cs. Szabó a maga képzőművészeti igényességével cizelláltab
ban, a művek eleven részleteiben is látta. "A műveltség - idézte
egyszer - akkor sem árt, ha sok" De Cs. Szabóval kapcsolatban
még mást is el kell mondanom: ő, mint a fenti nemzedék tagjai, a
negyvenes években a beszélgetések során nemcsak eleven, sokat
tudó, hanem szellemes is volt. Az erkölcsi határozottság, bizonyos
szellemi merevség, nemcsak benne volt meg, hanem jelen volt Ne
mes Nagy Ágnesben is. A maguk módján mindketten felajzók, öt
letesek, gyakran vidámak voltak Ezt a múltat - és bennük az írói
művek múltját - nem szabad feledni.

Végül még egy fontos megjegyzés: a háború után egy ideig
szabadnak látszott az irodalmi élet. 1945 után már az év köze
pén megjelent a Magyarok című folyóirat (Kassák, Füst, Illyés,
Weöres, Vas, Ottlik, Jékely, Kálnoky és mások írtak ide). Majd
1946 nyarán megjelent szerkesztésemben és Pilinszky, Mándy,
Rába szerkesztői közreműködésével az Újhold (Lukács György
azon nyomban megtámadta), majd egy hónap után napvilágot
látott a Válasz (Illyés és Sárköziné irányításával), és végül a kűl

földi irodalmat terjesztő Nagyvilág. Az irodalom megváltozása,
gyökeres átalakulása csak 1947 végén, 1948 elején következett
be. Mi is, Cs. Szabó is, egy ideig azt hihettük, hogy módunk van
- ha némi háború utáni korlátozással is - egyfajta szabadság
ra. De 1948-ban minden eldőlt. Márainak, Cs. Szabónak - és
még jó néhány szabadabb gondolkozónak - külföldre kellett
menekülnie. Vagy az írók jobb részének hallgatnia. A lényeg: az
én korosztályom már eleve be volt zárva, majd újra bezáródott.

Albert Zsuzsa Még inkább az én korosztályom, amely még el sem kezdhette a
pályáját. Egyébként én a görögökről szóló esszégyűjteményét 01
vas tam legutóbb: amikor a görögökről ír, valójában nemcsak az
ókorról ír, hanem az egész Európai kultúráról, ugyancsak a ma
gyarról, a kezdettől máig, holott ő közgazdász volt. ..

Papp Tibor Doktori tézisét a flamand takácsokról írta, a kisnépekkel foglalko
zott, mint közgazdász. Szerintem kisiklás volt, hogy odakevere
dett a takácsokhoz; az édesapja is író volt, ezt nagyon kevesen
tudják Én 1958-ban találkoztam először vele, Leuvenben. Ahová
meghívták előadásra a nyugatos nagy embert, és megajándékoz
ták egy belga körúttal autóval. Két költő-csemetét, Keszei Istvánt
meg engem beültettek az autóba, hogy legyen Cs. Szabónak iro
dalmár kísérője is. Nekem nagyon élvezetes volt, hogy Keszei Pis
ta azonnal rátalált a hangra, ránézett Cs. Szabóra és azt mondta
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Karátsan Endre

Lengyel Balázs

neki: Mester. És azt Cs. Szabó olyan természetesnek vette, hogy at
tól kezdve én se mertem másképp szólítani. Elmentünk vele
Namurbe, ahol van egy régi erődítmény várral, romokkal. És Cs.
Szabó, aki életében először járt ott, előadást tartott a részletekről.

Valaki azt mondta ott, hogy jól megtanulta az útikönyv szövegét.
És ebben volt is valami, nem a lejáratására mondom, Cs. Szabó
imádta az útikönyveket, elolvasta, majdnem hogy bemagolta őket.

S mivel nagyon nagy volt a háttértudása, a kettőt könnyen össze
tudta hozni.

Az eddig felsorolt, imponálóan sokféle tevékenységéhez odakí
vánkozik, és nem utolsósorban, hogy pedagógus is volt. Nemcsak
a Képzőművészeti Főiskolán, hanem az esszéiben, az előadásai

ban, a szépírói munkáiban, és magában az életben, a társadalmi
érintkezési formákban. Mikor történelmi helyről, korról, személy
ről szólt, elmondta ugyan, hogy ő mit gondol róla; ennél azonban
fontosabbnak tartotta közölni. hogya témáról a művelt közőriség

nek mit kell, illetve mit illik tudnia. Igazán újat ritkán mutatott fel,
igényt erre nem érzett. Valójában az ismeretterjesztés izgatta,
ízig-vérig hazafias célzattal. Ismeretterjesztéssel a magyar kultúrát
kívánta szolgálni, a magyar kultúra gazdagításával, tájékozódási
képességének fejlesztésével, mondjuk így, a magyarság európai
képességét kívánta nővelni. Nyugatos törekvés volt ez, és hősies,

hiszen a két világháború után az ország meglehetősenkilógott Eu
rópából,1948 után pedig el volt zárva a Nyugattól. Nos, Cs. Szabó
ismeretterjesztése irodalompolitikai célt tűzött maga elé: a kultúra
segítségével a nemzetet visszavinni Európába.

Egy időben - ahogy már mondtam - Nemes Nagy Ágnessel he
tente ott voltunk nála. Nagyon szellemesen és kedvesen tudtunk
beszélgetni, egyfelől, másfelől azt mondhatnám, hogy az esszé
mellett ő tulajdonképpen az epikus dolgokat is el akarta mondani.
Van egy könyve, a Római muzsika (1970), ahol meg is írja világosan,
hogy tulajdonképpen ő regényt akart írni, csak olyan erős belső in
díttatása volt a tényekhez, hogya tényeket élményszerűvé akarta
tenni, és ez az élményszerű ténység "csinált" valami olyat, ami
majdnem regény. Cs. Szabó előszavában azt mondja: "Ha szemel
getve is szerkesztettem az első részt, a másodikat és harmadikat
már regénynek szerkesztettem. Naplóregénynek, értelme csak fo
lyamatos teljességébőlderül ki." Nos, felmerül, hogya regénysze
rűség ellenére mi az, ami olykor megnehezíti az írását, mint afféle
töredezettség. Furcsa dolog: a részletek. Nem történeti, hanem jel
legzetes kultúrtörténeti szinten. Némi túlfutó, túlrészletező. pedig
mindig érdekes bédekker-szerűség.Csé megírja becsülettel, hogy
egy szemtelen diáklány "Csédekker"-nek hívta őt, persze, csak a
háta mögött. Csé mintha örökké lexikonokat, ismeretterjesztő ké
zikönyveket gyűjtene. Ez a már-már téveszmének tetsző részlet-
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igény - szerintem - mégis jellegzetesen, egyedien hasznára volt.
Művet teremtett.

Mulatságos, hogy már 1946-ban a Két part című könyvéről El
mélkedések Cs. Szabó Lászlóról címmel ezt írtam: "Az élmény siet
ve, azon nyomban tollra kínálja magát C..) írása napló jellegű

C..) Művészetében csak lappangva formálódik meg az epikum, a
narratív elemek szép összefogódzása, amely a tiszta szépprózai
formák: az elbeszélés és a regény lényege. S mégis - idézem to
vább - ebben az elegáns dokumentum formában egy pompás
ösztönű tehetség szövi egybe líráját. Bármihez nyúl, letagadha
tatlanul benne él." (Origo. Korai írások 1938-48. CET Belvárosi
Könyvkiadó, Budapest, 2002.) 1946-ban még féltem, hogy nehez
tel ezekért a szavakért, s csak a Római muzsikaban és az Alkalom
(1982, ez már itthon jelent meg) című könyvében jöttem rá, hogy
a kulcsát írtam meg. Ezért írhatta késöbb dedikálását így: "na
gyon régi barátsággal és szeretettel", és írt hozzám egy engem
messze túlbecsülő levelet is. (Lásd: Újholdak és régi mesterek. L. B.
leveleskönyve. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1999.)

Nagy Pál Talán érdemes megjegyezni, hogy Cs. Szabóék nemzedékének volt
újra igénye arra, hogyagörögséghez való viszonyát tisztázza. Ez a
szellemtörténeti jelenség végigkíséri a világirodaimat és a gondol
kodás történetet - gondoljunk Nietzsche görög tárgyú írásaira -,
de Cs. Szabó László nemzedékéből is sokan megpróbálkoztak az
zal, hogyagörögséghez való viszonyukat tisztázzák. Ez az alap
vetés minden krízishelyzetben elengedhetetlen. Nyilvánvaló,
hogy Cs. Szabó László krízishelyzetben kezdi írói pályáját, és saj
nos, ez a válság nagyon sokáig tartott, emiatt ment ő kűlföldre is.

Karátson Endre Róma után elkerült Angliába, ott pedig a BBC-nek lett a főmunka

társa. Egészen a nyolcvanas évek elejéig az ő cselekvési kerete a Rá
dió volt, a Rádió megrendelésére dolgozott, úgyszintén a Rádió
szabta meg munkaütemét. Jóformán hetente kellett egyesszét írnia.
6 vállalta a házi feladatot, és óriási teljesítmény fűződik nevéhez.
Gondoljunk bele: közel három évtizeden át, az évi szabadságtól elte
kintve, minden héten egy esszé. Szinte hihetetlen munkabírásról tett
tanúságot, és találékonyságról, nyitottságról, tájékozódó képességról
is a tárgyi tudáson kívül, hiszen minden egyes esszé valami másról
szólt, magyarokról, külföldiekről, hallgatójuk, olvasójuk bebaran
golhatta a "világirodalmat", ésha nem is mindig teljesenpontosan do
kumentáltak, ezek azért nagyon eleven és jól értesült írások voltak.

Albert Zsuzsa Örülök, hogy Sárkőzi Mátyással sikerült találkoznom, édesanyjá
ról sokat hallottam, ő volt a Válasz 1945 utáni szerkesztőjeIllyéssel
együtt, Sárközi György, az édesapja pedig annak idején Németh
Lászlóval. Gondolom, ezért is lehetett vele Cs. Szabó László olyan
atyai barátságban.

940



Sárközi Mátyás 1955-ben érettségiztem. A Hétfői Hírlap című újságnállettem gya
kornok A szerkesztő, Boldizsár Iván megígérte, hogy tiszta lappal
indul. Ez afféle szabad szellemű sajtótermék volt. Azért is hagy
tam el az országot, mert ötvenhatban írtam egy kis élménybeszá
molót arról, mi zajlik a pesti utcákon, és féltem, hogy a fejemre üt
nek emiatt. Meg sem álltam Londonig, és azt hiszem, megérkezé
sem után pár héttel jelentkeztem Csénél, aki akkor még az Oxford
Mewsban lakott, és hosszan elmagyarázta nekem, hogy mi egy
mews. A királyi udvarban időnként vedlettek a vadászsólymok, és
ha vedlettek, akkor rossz kedvük volt, és nagy szemetet csináltak
a lehulló tollaikkal. Ezért elkerítettek számukra egy szűk kocsisort.
Ez még VIII. Henrik idején volt, és a sznob polgárok a házuk mö

gött azt a kis udvart, ahol a hintót tartották, és ahol a kocsiszín fö
lött, egy kis lakásban a parádés kocsis lakott, elnevezték mewsnak.
Franciául mue az vedlő madár. Az angolok ezt a szót igésítve
mews-nak ejtik. Mikor Cs. Szabó Londonba érkezett, ezek a pici há
zak, amelyek nem a zajos főutcán vannak, hanem a nagy paloták
mögött képeznek sort, nagyon divatosak lettek, főleg művész kö
rökben. És Cs. Szabó is szerzett magának egy ilyet, az Oxford
Mews-ban, Végül a kocsiszínben fért el a tízezer könyve. Az eredeti
könyvtárát persze Magyarországon hagyta, csak a lakáskulcs volt a
zsebében, a Belgrád rakparti szép lakásában minden ottmaradt.

Nagy Pál A Nyugat-Európába került idősebb magyar írók közül jóformán
Csé volt az egyetlen, aki foglalkozott a fiatal magyar írókkal. Ami
kor megalapítottuk a Magyar Műhelyt, természetes módon először

Cs. Szabó Lászlóhoz fordultunk, mint őshöz, mint elődünkhöz,

azután Kerényi Károlyhoz és Szabó Zoltánhoz. Cs. Szabó reagált a
legpozitívabban, a legtöbb melegséggel, sokan neki küldtük el első

próbálkozásainkat, verseinket, novelláinkat, azután az induló Ma
gyar Műhelyt is figyelmébe ajánlottuk. Kezdetben kétségei voltak,
azt mondta többek közőtt, nem valószínű, hogy a magyar emigrá
ció el tud tartani két színvonalas irodalmi folyóiratot. Holott egy
színvonalas irodalmi folyóirat már volt, az Új Látóhatár. Kerényi
Károly is ezt válaszolta egy levélben: biztosak vagytok abban, hogy
szükség van egy második irodalmi folyóiratra? Hát mi természetesen
biztosak voltunk benne, hogy szükség van egy frissebb szellemű és
fiatalok által szerkesztett folyóiratra. Ezt később Cs. Szabó is belátta,
és fölkarolt bennünket, személy szerint is, írásainkat is, és a Magyar
Műhelynek az egyik legfontosabb munkatársa lett, hiszen ha meg
nézzük a Magyar Műhely repertóriumokat, akkor Cs. Szabó sok
fontos, nagy, hosszú tanulmányát a Magyar Műhelyben közölte.

Papp Tibor Dymchurch-ben volt egy magyar evangélikus találkozó, ahol Cs.
Szabó is jelen volt, és oda vittük el - én éppen nem voltam benne
a csapatban - a Magyar Műhely első számát. Erről Cs. Szabó nem
sokkal utána így írt: "elnéztem, hogy ezek a narancsárusok - na-
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rancsszínű volt az első szám fedőlapja- mit hoznak ide a piacra".
Cs. Szabó nagyon sok nyugat-európai magyar ifjúsági találkozón
vett részt, evangélikuson, Pax Romana találkozókon, s a Mikes Ke
lemen körbe is rendszeresen meghívták. Az akkor tollasodó fiatal
írók, költők, mind odagyülekeztek, egyrészt egymással találkoz
tak/ másrészt a nagyokkal, Cs. Szabóval, Szabó Zoltánnal. Cs. Sza
bó volt az - ezt a 'saját példámon tudom bizonyítani -/ akivel
időnként az ember kimehetett a kertbe sétálni egy kis személyes
beszélgetésre. Nekem akkor halt meg az élettársam, akit ő ismert,
séta közben igyekezett engem megvigasztalni. Ugyanakkor ezek
ben a beszélgetésekben elmondta azt is, hogy mit gondol arról,
amit én csinálok, meg amit a másik csinál, tehát egyfajta mester és
tanítványi séták voltak. Véleményét nagyon finom ecsetvonások
kal meghúzva, nem mások előtt mondta el, hogy ez nem jó, vagy
az jó, hanem négyszemközt. Végtelen kellemes beszélgetések vol
tak. Még akkor is, mikor egy idő után - hogy is mondjam - esz
meileg, szakmailag egy kicsit elhidegültünk egymástól. Ezek a
kerti beszélgetések késóbb is megmaradtak.

Karátsen Endre Én Párizsban ismertem meg. Úgy emlékszem, 1957-ben, egy ottani
kultúrkörben, feltehetően a katolikusban tartott előadást. Ez is
misszióvállalás volt: átutazván Párizson, elmenni magyar menekül
tek közé, anyanyelvű érdeklődésüket ébren tartani, tudásukat gya
rapítani. Már nem tudom, miről tartotta az előadást. Annyi maradt
meg az estbó1, hogy érzésem szerint olyasmiket mondott, amiket
meg lehetett kérdőjelezni; belekötöttem, de ő nem sértődött megJ
nem zárkózott el, hanem dobta vissza a labdát, mire én is vissza
dobtam, s voltaképpen elkezdtünk ketten csevegni, a többiek feje
fölött, és attól kezdve érdeklődöttirántam. A hollandiai Mikes Kele
men Körbe, melynek nemrég ünnepeltük az ötvenedik fennállását,
Cs. Szabó rendszeresen eljárt előadni. Főként azért, hogy a résztvevők

zömét alkotó ötvenhatos fiatalságot, az akkoriban huszonöt és har
mincöt év közöttiek nemzedékét bevezesse a nyugati kultúrába. A pá
rizsi Márton Laci elnevezte osztályfőnök úrnak, s idővel mindenki így
hívta. Ez volt az ő feladatvállalása. Évró1 évre ott találkoztunk.

Amikor 1960-ban egy tanévre átkerültem Angliába - a dok
tori értekezésemhez gyűjtöttem anyagot, mert nagyon szegény
volt magyar anyagban a francia nemzeti könyvtár. A Nyugat
szimbolista költőinek, költészetének franciás vonatkozásai volt a
témája, nagy korfelidézést igényelt. Kutatómunkára át kellett
mennem Londonba, ahol a British Museum könyvtára roppant
gazdag magyar dokumentációt tett hozzáférhetővé. Nos, ott Cs.
Szabó László rendkívüli szeretettel fogadott, és úgy kéthetente
meghívott az ő "istálló" utcájába. Bözsi néni, a felesége főzött

pörköltet, vacsora után pedig komótos magyar tempóval az urak
félrevonultak. 6 piros karosszékben ült/ engem egy fülkeszerűen
kiképzett angol fotelbe telepített, szintén pirosba, s akkortól
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kezdve éjszakába nyúlóan a szimbolizmusról beszélgettünk, meg
a magyar irodalmi életről, és mindarról, amit ő ismert, meg amit
ő olvasott. Elég sokat tanultam tőle, nem annyira módszerben,
meg szemléletben, hanem inkább a kor hangulatát illetően. Ő a
Nyugat folyóirattal kapcsolatban állt, és amit el tudott mondani,
olyan felidéző képességgel tette, hogy ez engem mindenképpen
nagyon segített. Amikor visszamentem Párizsba, kapcsolatunk
ritkult. Hollandiában találkoztunk azután sokszor, s aztán egy
szer még személyesen Párizsban, már szerencsétlensége után.
Az Alpokban kirándult svájci magyarokkal, ezt mesélte. Az autó
defektet kapott, elég magasan, hidegben. Társai elmentek segít
ségért, Cs. Szabót benn hagyták a kocsiban, a segítség lassan ér
kezett, s a várakozó lábfeje átfagyott. Mikor visszakerült az isme
rősök lakásába, ott elővigyázatlanul forró vízben akart a gémbere
dés ellen védekezni, amitől a vérkeringés kikészült. Operáció sem
tudta rendbe hozni. Attól kezdve bottal járt, sántán.

Albert Zsuzsa Olvastam egy cikket arról, hogy Cs. Szabó kénytelen volt 1948-ban
elmenni innen, mert valamikor a negyvenes évek elején Finnor
szággal volt valami olyan kapcsolata, ami tulajdonképpen illegális
volt, nem tudom, hogy erről tudnak-e?

Lengyel Balázs Ezt nem hallottam.

Nagy Pál Én se tudok róla.

Albert Zsuzsa Olaszországi tartózkodásakor kapott egy táviratot: "Szolgálatté
telre azonnal jelentkezzék. Bóka." Ennek következtében viszont
azonnal nem jött haza. Veszélyesnek érezte hazajönni.

Nagy Pál Meglepetéssel hallgatom, hogy tulajdonképpen kint kellett marad
nia, hiszen hazarendelték, netán meg is fenyegették őt, mert ez
részben magyarázza azt a cs. szabói szigort, azt is mondhatnám,
hogy merevséget, amellyel ő hosszú éveken, évtizedeken keresztül
a hazai rendszerrel szembefordult. Már elhangzott egy célzás arra,
hogy bizony voltak közöttünk nézeteltérések, hát az egyik legfon
tosabb nézeteltérés pont erre vonatkozott, hogy mi, a Magyar Mű
hely szerkesztői, különböző meggondolások alapján úgy döntöt
tünk, vállaljuk azt a bizonyos dialógus politikát, amit a fellazulás,
vagy az olvadás éveiben a Kádár-rendszer kezdeményezett a kül
földön élő magyarokkal. Cs. Szabó viszont mereven elzárkózott, és
bizony bennünket is elítélt azért, mert mi elutaztunk Budapestre,
különböző összejövetelekre, vagy egyszerűen szóba álltunk nem
csak hazai magyar írókkal, mert az természetes volt, hanem netán
még irodalmi funkcionáriusokkal is; leültünk egy párizsi kávéház
ban és beszélgettünk. Ő ezt rendkívüli módon elítélte, de amikor
látta, hogy sajnos ő már életében nemigen fog hazatérni a szabad

943



Magyarországra, akkor ő is megváltoztatta a véleményét, és haza
jött Magyarországra.

Albert Zsuzsa Milyen volt Csé, amikor Maga találkozott vele? Hány éves is volt
akkor körülbelül?

Sárközi Mátyás 19ü5-ben született, tehát 19S6-ban ötvenegy éves volt. Most azt
mondjuk erre, maga meg én, hogy fiatal ember volt, de akkor olyan
nagytekintélyű idős úrnak tetszett, hogy én húsz éven át nem mer
tem tegezni. A legnagyobb alázattal járultam elébe, hiszen harminc
két évvel voltam fiatalabb. Igaz, ismertem születésemtőlfogva. Na
gyon jó humora volt, és szerette, ha méltányolják a humorát. De
tiszteletet parancsolt már az a tény is, hogya Rádió irodalmi osztá
lyát vezette Németh László után, és arról a pozícióról 44-ben, a né
metek bejövetelekor politikai tüntetésként mondott le. Nos, a nagy
tisztelettel azért megbirkóztam, hiszen én családi alapon jöttem
hozzá, hajdan jó barátságban volt a szüleimmel. Mindjárt megaján
dékozott egy könyvvel, és dedikálta is, Sárközi Györgynek - vélet
lenül, Sárközi Mátyás helyett. Apám akkor már sok éve halott volt.

Albert Zsuzsa Akkor ő már a BBC-nél volt, Magát is próbálta ott valahogyan se
gíteni?

Sárközi Mátyás Én még sok évig diák voltam. Először rajziskolába jártam, utána
egyetemre. Mikor kikerültem a képzőművészeti iskolából, nagyon
kevés grafikai munkám akadt, tehát elmentem pincérnek. Másfél
évig voltam egy olasz vendéglóben olasznak álcázott pincér, de ezt
nem sajnálom, mert finom étel volt minden nap az asztalomon, volt
egy kis fizetésem, és közben írtam a novelláimat. Akkor határoztam
el, hogy képzőművészetról átnyergelek az irodalomra. Cs. Szabó
volt az, aki egyrészt elolvasta az írásaimat, másrészt tanácsot adott,
miről írjak és hogyan. Nyesegette az én kezdetleges stilisztikai mar
haságaimat, segített, hogy a nyelvben eligazodjam. Hálából átnéz
tem a kéziratait, amelyeket az emigráns folyóiratoknak küldött.
Ugyanis Erdélyben nevelkedett, fél-székely emberként, bizonytalan
volt a hosszú és rövid magánhangzók írása terén. Egyébként cikkei,
tanulmányai, esszéi közül ami kurtább volt, azt küldte az Irodalmi
Újságnak, ami hosszabb, azt Münchenbe, Borbándi Gyulának az Új
Látóhatárhoz, ami még hosszabb, azt Rómába, a Katolikus Szemlé
hez. (6 ugyan protestáns volt, de a Katolikus Szemlének törzs szer
zője lett.)

Különböző jellegű szabadúszó munkákat kínált nekem a BBC
Magyar osztályán, ahol aztán annyira megtanultam a rádiózást,
hogy amikor állás lehetőség nyílott, megpályáztam, és kollegája
lehettem Cs. Szabónak. 6 ott is tekintélyes férfiú volt. Reggel
megérkezett, hosszasan panaszkodott az angol időjárásra, kicsit
hisztériásan - "nem lehet elviselni!" -, hogy esik az eső, vagy
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hogy fülledt idő van. Bár el kellett végeznie a napi munkát,
azért megírhatta a rádió esszéit, amelyek pompásak voltak, és
egy kis meg toldással, utolsó simításokkal írásban is a legjobb
művei közé tartoznak. Akkor írta az angol romantikus festőkről

szóló sorozatát, amit kiadtunk házilag készített füzetekben. Az
én gyönyörű elektromos írógépemen írta le a BBC egyik titkár
nője a szöveget, azután betettünk egy tasakba színes műmellék

leteket, és csinos kis album kerekedett belőle. Minden hallgató,
aki bizonyos kérdésekre felelve bizonyította az angol kultúrában
való jártasságát, kapott egy ilyen füzetet postán.

Lengyel Balázs Sokkal gazdagabb az életműve, mint hisszük. Az Öreg Michel
angelótól kezdve a Laodameia Fogarason címen át, és sorba mondhat
nám a már említett Két partot, a Pokol tornácot... Szóval, rengeteg
sok mindennel foglalkozott, például a festészettel éppúgy, mint az
irodalommal. Az Irodalmi Újságot akkor már Párizsban írták, és ab
ban a legkülönbözóbb fontos költőket fölfedezte és fölismerte, an
nak ellenére, hogy ott azért voltak problémák. Például a Nagy Lász
ló és a Juhász körüli probléma, hogy egyfelől a Pilinszky és a Ne
mes Nagy Ágnes urbánus, ezek meg bizonyos mértékig népiek,
mert hiszen őket az úgynevezett irodalmi közvélemény támogatta,
ami akkor elég egyoldalú volt. Erre Cs. Szabó azt mondta, hogy ur
bánus vagy népi, ez tulajdonképpen érdektelen, mert fél század múl
va csak a minőség marad meg, hogy ki mennyit hozott a világból.

Papp Tibor Cs. Szabónál 56 után volt egy nagyon nagy váltás. 56-ig nagyon
erős volt nála egyfajta politikai beállítottság. Többek között ennek
az egyik példája az általa szerkesztett Magyar versek Aranytólnapja
inkig című antológiának a válogatása. Abban XY nem igazán első

rendű költőktó1 15-17 vers található, míg Kassáktól kettő vagy há
rom. És bizonyos költők nem is szerepelnek benne. Ezen az antoló
gián erősen érződik, hogy az a nyomás, amit Magyarországról, azaz
menekülésével hozott magával, rendületlenül feszíti. És érdekes
módon, 56 után jön a váltás - hogy ezt mivel lehet magyarázni?
Nyilvánvalóan avval, hogy sok új fiatallal találkozott. Akkorra datál
ható az a híres mondata, hogy húszezer magyar költő jött Nyugatra.

Albert Zsuzsa Milyen volt, mielőtt elment? A novellái realista művek. Az esszéi
novellisztikus esszék. Magának a róla írott tanulmányában több
olyan elem van, amit érdemes lenne felidézni, hogy az emigráció
milyen hatással volt Cs. Szabó szemléletére. Kiket, hogyan ábrá
zol, kihez fordul? Akár Shakespeare-rel foglalkozik, akár a fran
cia irodalommal, akár a latinokkal, az, hogy valaki emigrációban
él, új szemléletet vált ki belőle.

Lengyel Balázs Én azt hiszem, neki roppant öntörvényűbelső világa volt, és nem
önös, negatív értelemben. Rettenetesen tudta azt, hogy milyen az
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egyénisége, és az egyéniségét meg tudta csinálni, annak ellenére,
hogy ez az egyéniség távol volt akár az avantgárdtól, vagy
ilyen-olyan irányzattól. Halász Gábor mondja helyesen, hogya
tényeket el kell fogadni, de mi úgy változtatjuk a dolgokat,
ahogy az a szemléletünket bizonyítja. S neki kezdettől fogva ér
vényes, eredeti (erkölcsi) szemlélete volt.

Papp Tibor Kerényi Károlynak volt egy elmélete, hogy a magyarok diaszpórában
élnek. Ez Cs. Szabónak nagyon tetszett, érződik is néha az írásaiban.

Karátson Endre Csé rendszeresen fogadta régi, hazai barátait, és igyekezett segíte
ni az újakat is. A BBC-ben meg is volt erre a lehetősége. Szívta ma
gába az otthoni híreket, szenvedélyesen ismertette London kultúr
történetét. Utazásai során is akkor érezte magát elemében, amikor
különböző találkozók, tanulmányi napok résztvevőitvihette felfe
dezőútra. Emlékszem, egyszer Hollandiából átrándultunk Aa
chenbe. Már a buszon magához ragadta a mikrofont, aztán kí
vül-belül elmagyarázta a székesegyházat, a Német-Római Birodal
mat, Nagy Károlytól Habsburg Károlyig. Beszélt a múzeumban,
beszélt az utcákon, még azt is elmondta, hogy hol nem érdemes fi
gyelni a házakra, mert csak a második világháború pusztításait
pótló sablon építmények. Lángeszű kalauz volt a magyarok szá
mára, élt-halt a magyar glóbuszért, és voltaképpen az angol gló
busz csak annyiban érdekelte, amennyiben kidolgozott, fémjelzett
kulturális termékként lehetett szólni róla. Tehát angol műveket

tolmácsolt magyar közönségnek, angol kiállításokról, kulturális
eseményekről számolt be magyar ízlésnek, és ezek nevelő hatását
próbálta valamilyen formában érvényre juttatni. De angol írókkal,
tudtommal nem nagyon érintkezett, angol intellektuelekkel is alig.

Albert Zsuzsa Szép ember volt, magas ember. Illyéssel talán ebből a szempontból
is hasonlítottak.

Karátson Endre Igen, atlétikus, szoborszerű ember volt. Jelenségnek számított már
az is, amikor az előadói pódiumra fellépett, az előadásai pedig
rendkívüli hatásúak voltak. Még viccelődtünk is annak idején a
Mikes Kelemen Körben, hopy voltaképpen a hatás erősebb volt,
mint az, amit elmondott. Es játszottuk, próbáltuk visszaidézni,
hogy mit mondott el. Persze volt annak tartalma, csak ő elkezdte
úgy bonyolítani a dolgot, valamifajta drámai helyzet felé, hogy tel
jesen az került előtérbe. X írónak a művében vagy az élete fordula
taiban, amikor a drámához elért, akkor Csé teljesen átszellemült,
karja meglendült, odamutatott valahová a terem végébe, és ezek a
híres odamutatások egyre sűrűbbé váltak, a hangja is vijjogóbb lett,
teljesen átszellemült, és mint a dráma földi megtestesülése, a széles
vállú szónok a hallgatóság fölé domborodott. Emlékezetes, nagy él
mény volt őt hallgatni.
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Albert Zsuzsa Valahol azt olvastam, hogy drámát is szeretett volna írni. Aki novel
lista, már eleve hajlamos erre, ezek az előadói bravúrok ezzel is
kapcsolatban voltak.

Karátson Endre Igen, azt hiszem az ő alkata alapvetően drámai volt. Egyszer,
amikor nála későig beszélgettünk, lekísért az utolsó metróhoz,
vagy tube-hoz, és szidta az akkori kevésbé fegyelmezett és seké
lyes életet. Egy szemétláda előtt mentünk el, ebből valamiféle ká
poszta lógott ki, Csé pedig megjegyezte: olyan, mint egy Gorgó
fej. Elkezdett ott a nyirkos, londoni éjszakában a Gorgóról mesél
ni, és a földközi-tengeri utazásairól. Átkerült egészen más képze
leti síkba, amely tele volt drámai eseményekkel. Az ő képzeleté
ben a dráma uralkodott. Hogy miért? Azt hiszem, érzékenységét
egyszerre erősen vonzotta és taszította a borzalom, az erőszakos

elmúlás, és gondolatai mélyén élet-halál harcok dúltak. Ilyen al
kattal szívesen írt hangjátékokat. Ebben a műfajban való jeleske
désének mulatságos következményeként támadtak villongásai
Határ Győzővel, aki szintén írt hangjátékokat, és sose tudták,
hogya BBC-ben melyikük darabját fogadják el karácsonyi hang
játéknak.

Sárközi Mátyás Sokan hiszik azt, hogy Cs. Szabó a Magyar Osztály vezetője volt.
Soha nem volt a Magyar Osztály vezetője, egyenlő rangban vol
tunk mindannyian. Attól eltekintve, hogy szenioritást biztosított
az, ha valaki régebben ott dolgozott, vagy ha rovata volt, vagy ha
olyan kiemelt zseni volt, mint Csé, aki megírhatta saját műveit, és
akkor két napig nem kellett híreket csinálnia. De azért ő is fordí
tott, olvasott híreket, kicsit veretesebb irodalmibb stílusban, mint a
többiek. Élete legvégén annyira ragaszkodott a BBC-hez, hogy
többször meghosszabbították, és előfordult az, ami a BBC történe
tében még soha, hogy hatvannégy éven felüli munkatárs állandó
szerződéssel dolgozott. Cs. Szabóról bebizonyították, hogy olyan
kincs és olyan vonzerő a hallgató számára, hogy meg kell tartani.
Kapott egy költségkeretet, és végül nem kellett mást csinálnia,
csak kulturális beszámolókat írt. A sóher Magyar Osztály, aminek
nagyon kevés pénze volt, és soha nem küldött ki senkit sehová,
Cs. Szabónak fizette, hogy elmenjen Párizsba, egy Illyés színházi
bemutatóra, vagy a Salzburgi Fesztiválra, és onnan csodálatos be
számolókat küldjön, vagy pedig a Mikes Kelemen Kőr hollandiai
tanulmányi napjaira, és onnan is küldjön riportot.

Karátsen Endre Cs. Szabó stílusa valamilyen nagy fenyegetettséget éreztetett. A
nyugati magyar írók akkor abban a tudatban éltek, hogy halálukig
tart az emigráció, és emlékszem Cs. Szabónak arra a verssorára,
melyet a hollandiai Mikes Kelemen körön olvasott föl, hogy "ham
vaimat a Földközi-tengerbe vessétek".
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Nagy Pál Azt hiszem, teljesen természetes, hogy egy külföldre szoruló, me
nekülésre kényszerített író inkább a múlt értékei felé fordul. Cs.
Szabónak rengeteg esszéje szól klasszikusokról, vagy például az
önéletíró magyarokról, Mikesről, és így tovább. A helyzet is teszi,
hogy ezek az írók kevésbé voltak érzékenyek az avantgárdra vagy
a modernizmusra.

Papp Tibor Ugyanakkor nagyon érdekesnek tartottam osztályfőnök úrnál 
nagyon sokszor ígyemlegettük egymás között, Mesternek csak
egész az elején, késöbb lett belőle osztályfőnök úr, vagy Csé -,
hogy annak ellenére, hogy berzenkedett az új dolgokkal szemben,
valahogy mégis magára erőltette azt, hogy neki igenis, ezt meg
kell érteni. Azokról a fiatalokról, akik a különböző ifjúsági összejö
veteleken találkoztak, irodalmi esten szerepeltek stb. érdekes mó
don Cs. Szabó másnap, harmadnap az előadásában nyilatkozott,
mindig belehozta, hogya tegnapi irodalmi esten milyen remek
dolgokat hallottunk, rövid megnyilatkozásaiban még a legmoder
nebbeket is megemlítette - aztán nem írt róla.

Albert Zsuzsa Ennek a nemzedéknek a megtartója volt tulajdonképpen a klasszi
kus magyar irodalom, a klasszikus irodalom általában, Shakes
peare, és a latinitás, ettől ő nem szakadhatott el, annak ellenére,
hogy szüksége volt a fiatalokra. Az, hogy ő tanára lehetett egy
egész generációnak külföldön, ez az ő életben maradását segíthet
te. Nyilvánvalóan.

Papp Tibor Biztos vagyok benne, hogy visszahatott rá. Közvetlen közelében
volt két-három állandó tanítvány, Siklós István, remek költő,

Czigány Lóránt, Sárközi Mátyás, Gömöri György - tehát ott, rög
tön Londonban volt egy olyan kör, aholosztályfőnök úr oszthatta
az igét. És az volt az érdekes, hogy oda is figyeltek a nebulók az
igére.

Nagy Pál Visszatérve egy pillanatra arra, amit Zsuzsa mondott az előbb,

hogy Csé nemzedéke úgy érzi, hogy a múltat fel kell dolgozni,
mert a múlt megtart. Van egy érdekes fordulópont, ahol a fiatalabb
nemzedék ugyanezt az elvet vallva, tovább akar lépni. És Cs. Sza
bó ezt a fordulatot is megérti, ezért tud a fiatalokkal foglalkozni, a
fiatalok munkásságát is figyelemmel kíséri még akkor is, ha nem
mindenben ért egyet azok esztétikai nézeteivel. "Mindenki lépik
egyet." Tehát mi léptünk egyet az előttünk járókhoz képest s eb
ben Cs. Szabónak is szerepe volt, azzal, hogy egyáltalán tudomá
sul vette, hogy ilyen a világ.

(Folytatjuk)
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