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II. rész

Cs. Szabó László 1951-ben került Londonba, olaszországi tartóz
kodások után, Czigány Lóránt Szegeden kezdte az egyetemet, és
ha jól tudom, két évet végzett ott, aztán 56-ban elment, és egyene
sen Angliába került. Itt nyilván előbb-utóbb összetalálkozhatott
Cs. Szabó Lászlóval, mégpedig bizalmas közelségbe is kerülhetett
vele, minthogy a hagyatékát ő hozta haza, aztán a műveinek abib
liográfiáját is ő készítette, és a londoni magyar Szepsi Csombor
Körben, gondolom, együtt is dolgozhattak.

Igen, előbb vagy utóbb találkozni kellett Cs. Szabóval. Ez inkább
előbb volt, mint utóbb, mert még csak egy pár hónapja voltam Ox
fordban, mikor lejött megnézni a fiatalokat, akik odakerültek mint
egyetemisták. Akkor mindnyájan huszonkét-huszonhárom éves
daliák voltunk, engem is bemutattak neki, nagyon emlékezetes
volt, mert rögtön azt mondta: "Á, te vagy az a híres!" Teljesen meg
voltam rökönyödve, hogy mi rossz fát tettem a tűzre, és aztán ki
derült egy idő után, hogy Csé tudott arról, hogy én az Új Látóha
tárnak, illetőleg akkor még Látóhatárnak a régi számait elkértem a
szerkesztőségtől, és Cs. Szabótól kérdezték meg, hogy ki az a
Czigány Lóránt, érdemes-e neki elküldeni. így találkoztunk elő

ször, és utána rendszeresen érintkeztünk, leggyakrabban a k ésőbbi

szakaszban, amikor én az irodalomtörténetemet írtam. Tudniillik
Csé két lábon járó lexikon volt, mindenkiről tudott valami szemé
lyes anekdotát, ami hasznos volt. Véletlenül egyszer Krúdy Gyulát
is látta, vagy bemutatták neki, mint fiatalembert, és ennek nagyon
örültem, mert ennél messzebbre visszanyúlni nem lehetett a ma
gyar irodalom huszadik századában. Amikor nyugdíjas volt, ő is
otthon dolgozott, erre is volt egy jó kifejezése: nyerni - nyugdíjas
emigráns magyar író. Azt mondta, mi mindnyájan nyemik va
gyunk. S ezen elnevetgéltünk délutánonként, ahogy beszélgettünk
telefonon. Én általában azért hívtam fel, hogy mit tudom én, hogy
is volt Németh Lászlóval ekkor meg ekkor, ő pedig azzal, hogy
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most már a könyvtárában olyan hegyek nőttek, hogy nem tudja
megnézni Kabdebó Lóránt Szabó Lőrinc-monográfiájának a harma
dik kötetét. úgyhogy lennék olyan szíves én levenni a polcomról.

Maga egyetemen tanított, meg könyvtárban dolgozott, ő meg a
Rádióban. Az jobb volt neki? Idősebb volt már, azért?

Is-is. Csé negyvehhárom éves volt, mikor kijött, és akkor már nem
lehetett átváltani... Persze, ő tanított itthon egyetemen, megvolt
hozzá a nyelvtudása is, de az angolszász egyetemi életformában
nem volt járatos, és az ő korában ebbe már nagyon nehéz lett vol
na belekapcsol6dni, kivéve, ha világhírű természettudós valaki.

Lehetett rá támaszkodni, s az embernek erre nagy szüksége volt,
itt is és ott is.

Nekünk annál is inkább nagy szükségünk volt rá, mert mint mon
dottam, nagyon kevés jelentős magyar író élt idekint. .

De néha kifakadt azért. Nem nagyon szerette Szentkuthyt, és ami
kor a Műhely Szentkuthy-száma megjelent, nem sokkal utána
megjelent egy esszéje, a Mikes Kelemen Kör adta ki a könyvet, az
a címe, hogy Nyugati magyar irodalom, s az esszében a következő

olvasható: "holmi marcipán partizánok felpattannak a Malév gép
re - ezek voltunk Pali meg én -, elmennek Budapestre, és ott
egy zsúrfiúból nagy írót csinálnak." És egy kis csillaggal alul meg
jegyzi: persze, a kü1önszámaik között van nagyon értékes is, a
Weöres Sándorné meg a Füst Miláné. Ezt is Csé javára írom, hogy
az ilyen kis szurkál6dást is nem nagy dörgedelmesen, hanem szel
lemesen tette.

Szellemesen csinálta, és ez köztünk akkor természetes volt. Ami
kor személyesen találkoztunk, akkor is csipkelődtünk vagy vitat
koztunk egymással. Szóval az irodalmi élet odakint sok minden
ben hasonlított a hazaihoz, de szerencsére egy-két dolog nem volt
jellemző rá: a marakodás, a gyanakvás, a rágalmazás odakint talán
kevésbé volt divat, tehát jobban lehetett még kényes kérdésekről is
beszélgetni, különösen Cs. Szabóval, aki rendkívül türelmes, tole
ráns ember volt.

Egyébként nekünk is szükségünk volt ilyen nagy öregekre, példá
ul ott volt Keresztury, akihez lehetett fordulni, ott volt Illyés, vagy
Csorba Győző Pécsett. De beszéljünk arról is, milyennek látták őt

akkor, mikor kezdetben találkoztak vele.

Amikor mi megismertük, már angol úriember volt. Nem tűnt ki
mondottan magasnak. Emlékszem, voltak olyan előadások, vagy
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olyan helyzetek, hogy mindenki ingujjban ült, Cs. Szabó zakóban,
nyakkendővel,nem mereven, hanem hát egy bizonyos tartással, és
voltak jellegzetes mozdulatai. Az egyik az volt, hogy fölemelte a
jobb kezét, és a mutatóujjával a jövőbe mutatott, felhívta valamire
a figyelmet. Egymás között, mikor az ifjabbak vicceigettek, azt
mondták, hogy na, osztályfőnök úr már megint felemelte a kezét.

Milyen volt otthon? Lezserebb, vidámabb?

Ott már pulóveres volt és nem sötét öltönyös, nyakkendős. Amíg
élt a felesége Bözsi, voltak csipetkés bableves partik, harminc
-negyven ember ott a régi istállóban a könyvek között bóklászott,
és vagy leöntötte magát bablevessel, vagy nem. Londoni entellek
tüelekből állt a baráti köre. Gyakorta voltam nála csak úgy, négy
szemközti beszélgetésre is, amikor elemeztük a novelláimat. Azt
mondta, hogy érdekesek azok a novelláim, amiket felcsipegetett
élmények alapján írok, a londoni proletárról, a londoni kiskocs
mákról. a piszkos étkezdékről, ahová én akkoriban jártam. Írjak
több hasonlót. Ó ilyen helyekre nem jutott el londoni emigrációja
alatt, be nem tette a lábát egy birkazsír szagú kiskocsmába, ahol
melósok ültek malterfoltos ruhában. Csé olasz éttermekbe járt lon
doni élete során is, mert az olasz kosztot nem hagyta cserben soha.

Róma volt a nagy szerelem, és Firenze, ahol szintén élt, friss
emigránsként, és Olaszország, ahonnan őt tulajdonképpen elcsá
bította a BBC. Nem jelentkezett a BBC-hez, hanem 1951-ben fel
vették vele a kapcsolatot, és felajánlották neki, hogy költözzön
Londonba. Rossz körülmények között élt, idegenvezető volt, te
hát a fix állás, a BBC-s tisztességes fizetés nagyon csábító volt
számára. Mint a Doveri átkelésből tudjuk, egy kis anglománia is
volt benne, és tisztelte az angolok összes jó tulajdonságait, csak
hát a kosztjukat nem szerette, és az időjárásukat.

A kis házát rendkívül lakályosan rendezte be. Kívül, mint ő

mondotta, ferencjózsef sárga volt, K. und k. sárga. Bent a háló
szobában, ahova be lehetett kukkantani, az ágy fölött függött
Kandó László Cs. Szabo-portréja. Kandó László kollegája volt a
budapesti KépzőművészetiFőiskolán. Nagy vastag keretben volt
ez az olajkép. és amikor Cs. Szabó már nagyon gyenge és na
gyon beteg volt, egy éjszaka leszakadt. Majdnem agyonütötte az
írót. A vállára esett, ami kék-zöld volt napokig. Valaki egyszer
behatolt Cs. Szabó budapesti lakásába, ahol annak idején min
dent otthagyott, a dedikált kedvenc könyveit, az összegyűjtött

klasszikusokat, régi magyar ősnyomtatványokat,képeket, szemé
lyes tárgyakat, hogy ne vegyék észre, ő most disszidálni fog. Va
laki oda bejutott, amikor a lepecsételt lakásban leltároztak, és ki
lopott egy-két dolgot Csének. Kijuttatta többek közt Kolozsvár
egy régi fametszetű látképét, és Kolozsvár egy akvarell madár
távlatú képét. No most, Csé azt mondta annak az illetőnek, aki
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kihozta ezeket a képeket a lakásból: Jaj, a másik falon volt egy
bekeretezett plakát, inkább az kellett volna! Amikor első felesé
gét, Nagy Katót elvette, Nagy Endre, a kabarés, szép nászaján
dékot adott nekik, egy bekeretezett plakátot Toulouse-Lautrectől.

Eredeti litográfia volt, amit Nagy Endre Párizsban, 1902 táján az
utcán szerzett. Megtetszett neki ez a Toulouse-Lautrec litográfia,
és azt mondta a plakátragasztónak, hogy itt van öt krajcár, adja
nekem az egyik plakátot. Ezt ajándékozta a fiatal párnak, s ez
ottmaradt a lakásban. Isten tudja, hogy hol van most, de körül
belül 20 OOO dollárt ér. És Cs. Szabó, aki mindig nagyon anyagi
as volt, panaszkodott, hogy inkább ezt hozta volna ki a jó barát!

Persze, ő erdélyi származású volt, azért hozták ezeket a metszete
ket neki ...

Cs. Szabóról mindig minden rosszul van a lexikonokban. Először

is nem Csíkcsekefalvi az előneve, hanem Csekefalvi. Másodszor
Budapesten született és nem Erdélyben. Csak egész kisgyerek ko
rában kivitték Kolozsvárra, és amíg az nem vált Románia részévé,
addig ott nevelkedett. Az édesapja székely, az édesanyja szász
származású. 6 nagyon jól tudott németül, és azt hiszem,
Hann-leány volt az édesanyja, aki ottmaradt Kolozsváron. Élete
végén azt mondta, hogy nem megy már az utcára, mert a boltok
ban románul kell beszélni.

A mi barátságunk később kezdődött,mert mi 1975-ig nem Európá
ban, hanem Dél-Afrikában voltunk, és 75-ben kerültünk vissza,
méghozzá Svájcba, Luganó mellé. Abban az évben Cs. Szabó ott
nyaralt Szőnyi Zsuzsáékkal Kerényi Magdánál Asconában, és álta
luk ismertük meg, mert áthozták egyszer vendégségbe. Akkor már
beteg volt, de még nagyon aktív. Attól kezdve rendszeresen járt
hozzánk, amíg Luganóban éltünk, jött nyaralni. Mindig dolgozott.
A nyaralás azt jelentette, hogy reggel nyolckor leült dolgozni, dél
előtt egy félórás kávészünet, utána visszaült dolgozni, ebéd után
letette a ceruzát, és azt mondta, hogy most van a szabadság! Ak
kor kirándulni kellett, valamit megnézni, mert olyan nem volt,
hogy valami ne történjék egy nap.

1960-tól 70-ig minden évben elmentem a Mikes Kelemen Kör őszi

tanulmányi napjaira. Cs. Szabó rendszeresen szerepelt, olyan nagy
nevekkel együtt, mint a Svájcban élő klasszika-filológus Kerényi
Károly, vagy a művészettörténész Deér József. Rendkívül színvo
nalas tanulmányi napok voltak, érdemes volt odamenni, s ez volt
a nagy dzsembori, ahol találkozott a nyugati magyar első és máso
dik generáció, a sok fiatal, aki 56-ban kiment, akiktől Cs. Szabó
kezdetben tartott, aztán megbarátkozott velük. Egyrészt attól félt,
hogy "húszezer magyar író Nyugatra tart", másrészt azt hitte, hogy
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ez a nemzedék, beleértve a saját fiát is, agymosásban részesült a
kommunista időkben, és már nem tudja, hogy hol lakik a Jóisten.
Aztán örömmel tapasztalta, hogy mi sokkal kiegyensúlyozottabb
politikai nézeteket vallunk, mint a régi emigráció szélsőségesei.

A Rádiónál az esszéírás és a kulturális témák monopolizálása
mellett Cs. Szabó előjoga volt, hogya nagy sztár-interjúkat ő ké
szítse az olykor-olykor kilátogató magyar nagyságokkal. Ebbó1
egy nagyon jó kötet is megjelent Két tükör közt címmel. A végén
vele is van interjú, de beszélgetett Ottlikkal, Illyéssel, Weöressel,
Pilinszkyvel. Innen derült ki, hogyan ejti a nevét Weöres Sándor.
"Kedves Sándor, itt ülünk a BBC stúdiójában, elsőnek azt kér
dezném meg tőled, hogy ejted ezt a különös régi magyar ortog
ráfiával írott nevedet?" Mire megszólal Weöres Sanyika és azt
mondja: "Vörös, mint ökör." De ugyanilyen híres a Pilinszkyvel
vagy Ottlikkal készített interjúja is. Ha ő valamiről írt, az rész
ben személyes impressziókból merítkezett - emlékszem, levitet
te magát velem East Bergholtba, hogy Constable szülóbelyét és
lakóhelyét megnézzük. Akkoriban egy nagyon pici autóm volt/
és amikor Csé beleült, a rugók megereszkedtek egyik oldalon,
de szerencsésen lejutottunk Londontól elég messzire. Azon a he
lyen akart állni a folyóparton, ahonnan Constable látta a távoli
falu templomtornyát, és azt lefestette. Szóval, személyes imp
ressziókhoz fűzött asszociációkat, és ilyenkor néha magyar vo
natkozások is előkerültek.

Rendkívül fegyelmezetten dolgozott állandóan. Sokan kérdezték,
hogy miért nem jön haza. És én is megkérdeztem, amikor már na
gyon gyakran jártam Magyarországon, hogy nem jönne-e egyszer,
hazahozom autóval. Akkor nagyon határozottan azt mondta, arra
kér, ezt a témát ne emIítsem. O fogja tudni, hogy mikor jön haza,
Lóránt azt hiszem emlékszik erre...

Igen, ez nagyon fontos és központi téma volt Cs. Szabó későbbi

életében. Tudniillik én is jártam az anyanyelvi konferenciákra, ezt
nagyon sokan rossz néven vették tőlem. Főként én biztattam a ha
zautazásra: Nézd, Laci bátyám, ha te nem mégy haza, az rendben
van. De az, hogy egy generáció felnő anélkül, hogy egy sort
olvasott volna tőled, az egyáltalán nincsen rendben. S akkor
eszelte ki azt a dolgot, hogy előbb valami feltételt szab. A feltéte
le az volt, hogy először valamelyik művét jelentessék meg. írt
egy Dickens-esszét, hogy azt a Nagyvilág közölni fogja. És hát az
ugye, ahogy Magyarországon akkoriban mentek a dolgok, min
denféle stádiumban volt, hírnökök jöttek pihegve, például Boldi
zsár Iván megsúgta, hogy kérlek, nem kell aggódni, mert már
minden hivatalos akadály elhárult... Szó mi szó, az a lényeg, hogy
a Dickens-esszé tényleg megjelent, de sokkal később, már a nyolc
vanas évek elején.
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Akkor, két részletben, mert ő közben még azt is megírta, hogy a
Dickens napló már nem az, ami eredetileg volt, amit elküldött a
Nagyvilágnak, hanem egy sokkal hosszabb esszé lett belőle, tehát
ő csak akkor jön haza, ha mind a kettő megjelenik. Úgyhogy az
egyes és kettes számban jelent meg. Ez volt az egyik. A másik:
meghívták, hogy a Képzőművészeti Főiskolán, ahol azelőtt taní
tott - Somogyi volt akkor a rektor - tartson előadást. Erre em
lékszik, Lóránt? Itt volt Maga akkor?

Nem voltam akkor itthon, de az előadás olyan bon mot-val kezdő
dött, ami az egész világot bejárta. Cs. Szabó férfias bariton hangján
azt mondta: "Az utolsó órán ott hagytam abba, hogy..." Az utolsó
óra ugye harmincöt vagy negyven évvel azelőtt volt.

Én ott voltam azon az előadáson, felejthetetlen volt. Úgy tele volt a
terem, hogy még a lámpákon is lógtak. 6 mindig szabad előadást

tartott, tehát nem olvasott, még jegyzet se volt a kezében, és egy
óra húsz perc után megállt, azt mondta, hogy most itt volna egy
logikus befejezés. De ha nem unják, akkor tudom folytatni. Óriási
dübörgés, taps és ordítás, hogy folytassa. Tulajdonképp két óra tíz
percet beszélt szabadon, szünet nélkül. Csodálatos előadás volt.
Azt akarták, hogy folytatása is legyen, és a következő évben lead
jon egy egész szemesztert. De ezek a dolgok elakadtak. Tulajdon
képpen nem tudtunk soha rájönni, hogy mi történt. Több verzió is
volt, hogy az előadás túl jó volt, féltékenység, egyebek. Szóval
nem került rá sor, amit ő nagyon sajnált.

6 nagyon hangsúlyozta, hogy ez magánjellegű látogatás, Illyés
Gyula meghívására, főiskolai előadást tartani. Ez az emigráció felé
nagyon kellett. Ugyanakkor azért a hivatalosság is felkereste. En
nek, ha nem is voltam jelen, valójában tanúja voltam, amikor höl
gyek nélkül Cs. Szabó és Szabö Zoltán nálunk vacsorázott. Ez volt
a "vallató vacsora". Tudniillik Szabó Zoltán valahogy "nem volt
teljesen képben", és rossz néven vette Csétől. Csé beszámolt Zol
tánnak arról, hogy zajlott le a látogatás, és Zoltán rákérdezett,
volt-e valami hivatalos találkozás, vagy valami hasonló. Akkor Cs.
Szabó már a szék élén ült, mint egy diák, aki most készült a fele
letre, s mondja, hogy kérlek szépen, igen, volt, Aczél a Parlament
ben fogadott. Kölcsönös tájékozódás volt. Mi is tudtuk pontosan,
hogy ki Aczél, és mit csinál, Aczél is tudta pontosan, hogy ki Cs.
Szabó, még azt is tudta, hogy mikor, miért maradt kinn 1948-ban.
Egyszer Csé idézi Aczélt, idézőjel nyílik, és tegeződve szólal meg
Aczél Csé idézeteiben. Zoltán letette a kést és a villát, és azt mond
ja: "ki tegezett le kit? kérlek szépen." S akkor Csé azt mondta:
"Aczél tegezett le engem, mondván, hogy ebben az épületben ő az
idősebb."
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Amikor sanyarú anyagi körülmények között vidám művésznyo

morban tengődtem Londonban, az első segélynyújtása az volt
Csének, hogy behívott engem olvasni! Írta a húsz-, harmincper
ces rádióesszéket és tudta, hogy egy hangra a szöveg még az ő

zseniális előadásában is talán kicsit monoton lesz, tehát meg
hangszerelte két-három hangra. Általában a fiával szeretett
együtt olvasni, akinek mint oxfordi, majd bristoli egyetemistának
szintén jól jött egy kis extra zsebpénz. Az előadás a Bronte nővé

rekről szólt, Charlotte Brontéről és Emily Brontéről. Én meg vol
tam szeppenve, nem olvastam még soha rádió stúdióban semmit.
Ültem a vastag üvegfal mögött, kint tettek-vettek a technikusok,
különböző színű lámpák gyúltak ki - és én ott ültem Cs. Szabó
val, olvasni kellett, hiba nélkül. Szerencsére nem élőben, hanem
felvétel volt. Én voltam az első mondata, első szavainak felolva
sója és azt mondtam: "Amely"... Aztán rájöttem, hogy nem az
van odaírva, hogy amely, hanem Emily, Bronte keresztneve,
Emily Bronte. Én pedig azt olvastam, hogy "amely". Mire Cs.
Szabó a szívéhez kapott és lefordult a székről, s láttam, hogy en
gem soha többé nem fognak ide behívni. De azután összeszed
tem magam, úgyhogy a végén azt mondta: "Először azt hittem,
hogy megüt a guta. Szerencse, hogy nem élő adás volt. Majd
máskor is behívunk."

Szabad lenne most itt, nyílt színen, kedves Kati, magával idézőjel

ben "leszámolni" Csé halálával kapcsolatban? Nem tudom, emlék
szik-e rá, mikor a kórházban volt ...

Ott voltam végig.

Ezért nyilván jobban emlékszik rá, hogy amikor meghalt Szabó
Zoltán, pár héttel vagy hónappal elóbb ...

Pár hónappal elóbb. Akkor nem volt még kórházban, mikor Szabó
Zoltán meghalt.

De Szabó Zoltán halálhírét mégiscsak a kórházban tudta meg.
Maga tapintatból- mert Csé már akkor nagyon beteg volt - nem
mondta meg neki, hogy meghalt, és egy pillanatig én is úgy gon
doltam, hogy ez helyes, tényleg minek ezzel keseríteni az utolsó
perceit. S akkor hirtelen eszembe jutott, Pesten látogatók járnak be
hozzá ... Mondtam Magának a telefonba, hogy nem lehet nem
megmondani, furcsán jönne ki, hogyha Pesten Csoóritól hallja pél
dául, hogy Bretagne-ban Szabó Zoltán meghalt. S akkor Maga
megmondta neki, és itt megint a Csé-tartás derül ki, hogy mint
hallottam, azonnal kondoleáló levelet diktált halálos ágyán az öz
vegynek.
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Ez az egyetlen, amit leírtam, az utolsó két napját. 48 órával a halá
la előtt mozdulatlanul feküdt, félig alvó pózban, már mindenhol
csövek voltak benne. Azt hittem, alszik, amikor meghozták az Eu
rópa Kiadóból egy írásának a kefelevonatát, mert ahhoz ragaszko
dott, hogy minden kefelevonatot ő javítson ki. Azt mondta, legyen
szíves olvassa föl. 6 nem tudott olvasni már, a kezeit nem tudta
mozdítani. Elkezdtem olvasni a kefelevonatot, és meg voltam győ

ződve, hogy nem hallja, mert csukott szemmel feküdt, egyenletes
lélegzéssel, azt hittem, hogy nincs is magánál. Egyszer csak meg
szólalt, elég erős hangon, s azt mondta: Álljon meg! Van itt egy pon
tosvessző? - Mondom: Igen, van. - Jól van, menjen tovább. Ez 48
órával a halála előtt volt. Ezt nem lehet elfelejteni. Ez a fegyelem,
ami végig benne volt a munkával kapcsolatosan, de egyáltalán...

Néhány könyvét átnézegettem, most éppen az Ország és irodalom
című, a Nagy Imre Intézet által kiadott könyvet, amelyben azt fi
gyelhettem meg, milyen fontos volt neki, hogy itthon mi van. Az,
hogy külföldön élve mit tud segíteni.

Hunyor Katival elkészítettük Cs. Szabó bibliográfiáját, s bizonyos
dolgok kiderültek ebből a bibliográfiából. Nézegettem a tételeket,
és azt mondtam magamban: hiszen ebben benne van egy teljes
könyv anyaga Shakespeare-ről!Több se kellett Csének, így szüle
tett a Shakespeare-kötet. A másik téma pedig az volt, és a mai na
pig sajnálom, hogy még mindig nem jelent meg, hogy nagyon
kombattáns hangvételű cikkei voltak az ötvenes évek irodalmi éle
téről a Hungária című müncheni lapban. Nagyon civilizáltak vol
tak, mert ő mindig olasz párbajtőrrelvívott, és csak oda szúrt, aho
va kellett, máshová nem, a lábára sem lépett senkinek. Amikor
mondtam neki, hogy össze kellene állítani ezeket is, mert nagyon
jó kortörténeti dokumentum az ötvenes évekról, akkor azt mondta
elgondolkozva: ezt majd a halála után kell ... Azóta sem foglalko
zott vele senki, pedig nagyon érdekes lenne.

Mivel alkalmazásban volt a Rádiónál, ott megkapta a "házi
feladatot", ahogy mondtuk, mert amiről írni kellett tíz percet,
az házi feladat. Elkészítette, és akkor rájött, hogy van benne
egy-két dolog, ami jó, kibővítette, megjelentette, és mikor kötet
ben közölte. tovább bővítette.

Cs. Szabó kitalált egy kérdezz-felelek kvíz játékot. Angliáról kel
lett mindenféléket tudni, és volt egy házi csapat meg egy vendég
csapat. A vendégcsapat belőlem állt, valamint egy báró Bornemi
sza Gyula nevezetű derék arisztokratából, aki hallatlanul művelt

ember volt, s Angliáról mindent tudott. 1947 óta élt Angliában.
Csé így kezdte: Na Sárközi, ez neked könnyű lesz, te afféle irodal
már ember vagy. Melyik angol ír6k kezdték a pályafutásukat or
vosként? Hát én nagy műveletlenségemben nem tudtam egyet
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sem. Cs. Szabó emiatt majdnem kizárt a barátságából. Elvárták
egy író fiától, és egy másik író unokájától, hogy ilyen apróságokat
azért tudjon, miszerint Keats és Maugham orvosok voltak. Egyéb
iránt azt a kvízt egyszer majdnem elvesztettük, merthogy azt kér
dezték tőlünk, hogy melyik a világ leghosszabb fúrt alagútja. S el
lenfelünk a házi csapatban Határ Győző volt, akinek az eredeti
foglalkozása építész. Rá is vágta, hogy a Simplon! Elfelejtette,
hogy a kvíz játék Angliáról szól. S én tudtam. Mert előző nap 01
vastam egy újságban, a Jóisten megsegített, hogy Európa leg
hosszabb fúrt alagútja a londoni Metró északi vonala.

Említettük, hogy a hagyatékát Maga hozta haza többek közt Szabó
Zoltánéval meg másokéval együtt. Most Sárospatakon van?

Csé a könyvtárat az én tanácsomra Sárospatakra küldte le. A kö
vetkező volt az indoklás: azért, mert könyveinek nagy részéhez itt
Pesten hozzá lehet jutni, de vidéken nem. Természetesen az emig
ráns irodalom egy részéhez akkor még nem lehetett hozzájutni
Pesten se olyan könnyedén. Emellett van egy külön-gyűjtemény is
a londoni kiállításokról, nagymennyiségű katalógus, mindnek rit
kaságértéke van.

Az első itthoni látogatása alkalmából elvittem Sárospatakra, mert
Ujszászy Kálmánnal akart találkozni. Sétálgattak a kertben,
Ujszászyéknak a kertje mellett van közvetlenül a sárospataki te
mető. Egy kiskapun át lehet menni a temetőbe, nagyon szép teme
tő, gyönyörű régi gesztenyefákkal. Csé megállt és azt mondta: itt
kellene feküdnöm. Természetesen a kollégiumban és a nagy
könyvtárban is voltunk, és mikor megállt a könyvtárban és körül
nézett, azt mondta: igaz, ide kell jöjjön a könyvtár. Amiről már
Londonban is szó volt.

A kéziratok, levelek pedig kerüljenek a Petőfi Irodalmi Múzeum
ba, mert az kutatási szempontból fontos. Csak el kellett dönteni,
hogy mennyi ideig legyen a levelezés zárolva. Azt hiszem, a szá
zadik születésnapjáig zároltuk, tehát 2005-ig.

Azt hiszem, Lóránt egyetért velem, hogy ő kívánesi ember volt.
Rendkívül szerette, ha kap híreket, hogy mi történik itthon. Min
dig nagyon sok levél jött, mindenféle nyomtatványok. Volt egy kis
hokedli a reggeliző asztal mellett, ott szortírozta azonnal a levele
ket. Amit el fog olvasni, az került egy bizonyos helyre, és szemét
kosárba is kerültek dolgok, és voltak olyanok, amiket egyenesen le
kellett vinni a lenti könyvtárba, tulajdonképp a süllyesztóbe. Egy
nap jött egy rendkívül vastag levél, amit kibontott, kinyitotta,
megszámolta a lapokat, visszatette a borítékba, és a süllyesztő

című helyre tette. Megkérdeztem, hogy lehet, hogy ezt a levelet
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nem akarja elolvasni? Azt mondja: Jegyezze meg, hogy egy gépelt
levél, amelyik tíz oldalnál több, csak mocskolódás lehet, és az en
gem nem érdekel. Le is került a süllyesztőbe. Három napig bírtam
ki, hogy ne nézzem meg ezt a levelet, akkor megkérdeztem tőle,

megengedi-e, hogy legalább én elolvassam. - Maga csináljon,
amit akar, engem a levél nem érdekel. - Elolvastam a levelet, és
valóban egészen csúnya hangú levél volt. Vissza is ment a levél a
süllyesztóbe, és az illető író, aki még ma is él, nem tudja, hogy Csé
soha nem olvasta el a levelét, pedig nagy kísértésben voltam, hogy
egyszer közöljem vele, de eddig még nem tettem meg.

Igen, ez nagy probléma volt a vége felé. Ma már nagyon nehéz re
konstruálni itthonról, mikor mindenki jön-megy, vagy visszaköltö
zött, azt, hogy .akkor nagyon kemény vízválasztó volt, ha valaki
hazament látogatóba. Cs. Szabó, akiről elég sokan úgy tartották,
hogy az emigráció egyik meghatározó személyisége azért, mert
tényleg volt ez a tartása, ami sugárzott belőle, másrészt sokat írt,
és jelen volt. Ez az ember megjelent otthon, mindegy volt az a sze
rencsétleneknek, hogy Dickensről nem nagyon sok politikai hű

ségnyilatkozatot tehetett, vagy hát az esszéiben sem. De hát, ilyen
volt a hangulat, hogy Cs. Szabó "elárulta" az emigrációt. Erről is
voltak viták, mert szerintem az emigrációnak egysége soha nem
volt, nem is lesz, mint ahogy az országban jelenleg sincs egység.
Csé a szö szoros és nemes értelmében hűséges magyar író volt, és
fájt neki, hogy ebbe 'emberek belekötnek. Igen, ilyen leveleket ka
pott, mint amit idézett Kati. Én is kaptam ilyen leveleket. De én
nem olyan hosszút, mert nekem csak rövidebb jár.

Olaszországban kezdte az emigrációt, oda később is visszajárt, de
többször megfordult Hollandiában, Párizsban...

Csé tipikusan európai entellektüel volt. A "hazai egyeteme" volt a
Mikes Kelemen Kör, a Szepsi Csombor Kör és az Európai Protestáns
Szabadegyetem, ahol tiszteletbeli, örökös díszelnök volt. Amikor
mondtam, hogy volt neki egy ilyen jelenléte, arra gondoltam, hogy
ezekben a körökben, mint a Szepsi Csombor Körben is, kikértük a
véleményét. Ezt a szerepet ő nagyon élvezte, és nagyon jól el tudta
játszani. És ez volt Csének az igazi nagysága, ebben nyilvánult meg.
Ó volt a kovász, az a rejtélyes fluidum, ami az emigrációnak, ha
úgy tetszik, a javát, többé-kevésbé összetartotta. Nekünk segített,
mert fiatalkorban nagyon fontos volt, hogy legyen kire felnézni.

Már nem tudom, honnan írtam ki az alábbi idézeteket, de most, az
Európai Unió idején nagyon időszerűek. Azt mondja: "Hiszek a
szerény és művelt kisnépekben. Európa egy kisnépnek köszönheti
kétezer éves műveltségét, s én úgy is mint Író, úgy is, mint egy kis
nép fia, csak a műveltséggel mérhetek." Másutt azt mondja: "A
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kisnépek első hivatása a fennmaradás. Második hivatásuk az er
kölcsös élet. Harmadik, hogy ne lépjék túl az emberi mértéket.
Csöndesen, erőszak nélkül, ellenálljanak az új Bábelnek."

A hatvanas évek elején jelent meg Gara László híres francia nyelvű

antológiája - ami egyébként tényleg kitűnő antológia -, és Cs.
Szabó írta hozzá az előszót, egy nagylélegzetű áttekintést a ma
gyar költészet évszázadairól. Itthon megjelent róla egy kritika, és
hát Csén nagyon elverték a port, mondván, ő "az Egyesült Európa
szálláscsinálója." A maga bárdolatlanságával a kritikus rájöhetett
arra, hogy ez az esszé olyan tágas, olyan szellős, olyan kitekintése
van, mintha az Egyesült Európából jönne.

Valamelyik tanulmányának az elején írja, hogy a magyar irodalom
és a magyar történelem mélységesen összetartozik. Kevés ilyen
irodalom van, amely ennyire összeforrt a történelmével, és ezért ő
az irodalomban a hazát is megtalálja. Hazájába tér vissza.

A "tér visszá"-ról jut eszembe: mikor először hazajött, én hoztam
autón át a határon, és azt kérte, hogy Sopron felé jöjjünk, mert a
hegyeshalmi határ olyan közömbös nagy határ biztosan, ő nem ott
akar jönni, hanem Sopronnál. Én persze rendkívül izgatott voltam
a határon. Elővettük az útlevelet - nekem olasz útlevelem van,
Csének angol volt -, kinyújtja és látja, hogy a kiskatona cso
dálkozva és mosolyogva nézi, mire Csé már húzta ki magát, hogy
ilyen művelt a magyar nép, hogy ő először jön haza, és ez a kato
na, úgy látszik, rögtön tudja, hogy itt ki érkezik. Akkor a katona
beadja az ablakon az útleveleket, felém fordul, és azt mondja:
Szolnokon tetszett születni? Hát, Csé erre összeomlott. Illyés Gyu
lához vittem egyenesen, és első dolga volt, hogy Gyulának azt
mondja: maga azt hiszi, híres magyar írónak kell lenni, ha az em
ber hazajön? Nem! Szolnokon kell születni!

Amikor beértünk Sopronba, azonnal azt kérdezte: hol lehet
egy jó kávét inni? A világ legtermészetesebb módján, semmi kű

lönös meghatottság nem volt benne. Remek kávét ittunk, aztán
elkezdte mutatni nekem Sopront, és magyarázott. Én nem tud
tam akkor, hogy az első írása, ami megjelent, a Soproni séták volt.
Tehát ő az emlékei után ment és rögtön kezdte nekem magya
rázni Sopront. Azonnal tanított, belépett és öt perc múlva már
tanított. Megkért, hogy vigyem el Cenkre, Széchenyi sírjához,
mert nagyon rajongott Széchenyiért. Azt mondja: nézze, akkor
nem volt autóm és abban az időben az ember nehezebben uta
zott, sose jutottam el Cenkre, pedig mindig szerettem volna tisz
teletemet tenni. Hát így történt a bejövetel: Sopron, magyarázat,
utána Cenk és Széchenyi sírja. Azután jött Budapest.
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