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Professzor úr korábbi
interjúiban hosszab
ban beszéltsziileiró? és
az óket körülvevő szel
lemi közegről. Ezen
túlmenően élete törté
néseiből válogatva
miluen gyermekkori
emlékek kerülnének
be abba a történetbe,
melynek végén az iro
dalomprofesszort lát
juk?

Professzor úr 1957
ben lett elsőéves

egyetemi 1Jallgató a
pesti bölcsészkaron.
Milyennek látja a mai
magyar szakos egye
temisták1Jelyzetét az
akkorihoz képest?

Kenyeres Zoltánnal
Kenyeres Zoltán irodalomtörténész, a Vigilia szerkeszt6bizottságának tagja.
Tisztelettel köszöntjük hetvenedik születésnapja alkalmából! (A szerk.)

Elmondok egy történetet. 1939-ben sz ülettem, vagyis'44-ben ötéves
voltam, és emlékszem arra, amikor március 19-én bejöttek a néme
tek. Pár nappal késóbb az anyukámmal elmentünk vásárolni, de én
nem mentem be a boltba, hanem inkább kint maradtam az utcán.
A Szent Imre herceg úton (a mai Villányi út) a Körtér felé jött egy
nagy német csapatszállító konvoj páncélozott kocsikkal, fölfegy
verzett katonákkal. Akik ott álltak az úton, elég nagy tömeg, bol
dogan integettek a németeknek. Nálunk viszont elég gyakran me
nekültek lak tak hosszabb-rövidebb ideig. Apám nem egynek az
Egyetemi Nyomdából próbált hamis iratokat szerezni. Nagyon kis
gyerek voltam, de láttam a kontrasztot. Ez volt a háttér. Apám nem
akármilyen kockázatot vállalt, hisz agyonlőhették volna a nyilasok,
ha katonaszökevényeket vagy zsidókat találnak nálunk.

:45-ben voltam első osztályos. Nagyon sok mindent láttam, ta
pasztaltam, ami ugyancsak bennem maradt, persze mindazokkal a
félreértésekkel, ahogy egy kisgyerek látta .A háború után sokan, a sz ű

leim is, lelkesen belevetették magukat a munkába, és egy-két év
alatt rendbejött az ország. Az fantasztikus volt. Az újságok olyas
miket írtak, hogy Bécsben még nem lehet semmit se kapni, és itt
már tele vannak a boltok. És tényleg, szép kirakatok voltak város
szerte, aminek persze egy-kettőre véget vetett a Rákosi-korszak.
Nemcsak a fekete autó tartozott ennek a kornak a lényegéhez, az,
hogy éjjel megállt a ház előtt, és elvittek valakit. Nemcsak a nyílt
terror volt elviselhetetlen, hanem a nincstelenség is. Hogy semmit
nem lehetett kapni. Talán nem jó szó rá az éhezés, de majdnem.

Angol szakosok tízen vagy tizenketten lehettünk az első évfolya
mon, most talán kétszázan is vannak. Egy hosszú asztalnál elfér
tünk, és ahogy körülnéztünk, ott ült egy hölgy, körülbelül annyi
idős lehetett, mint az édesanyáink. Nem tudott angolul, legfeljebb
néhány szót, de végigülte a szemináriumot. Kimentünk a foly ósóra.
velünk jött. Visszament ünk . velünk jött. Nyilván pártaktivista volt,
és figyelte, nem csinálunk-e ellenforradalmat. Figyelte, ahogy be
szélünk, és nyilván jelentette. Nem hiszem, hogy Ill /3-as volt , de
valami pártaktivista. Nem emlékszem, hogy mikor, egyszer csak el
tűnt '58 körül, de odáig velünk járt. Mindig.

Még '57-ben, elsőéves koromban, meghívást kaptam a Magyar
Francia Baráti Társaságtól Nizzába, egyhónapos nyelvtanfolyamra,
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de visszautasították az útlevélkérvényemet. '58-tól kezdve az egye
tem befejezéséig minden évben pályázhattam ugyan a British
Council ösztöndíjára Londonba, de soha nem kaptam meg az útle
velet. Külföldre nem lehetett menni. Most lehetne, de úgy tapasz
talom hallgatóim körében, hogy nem nagyon mennek. A múltkor
egy Ady órán előkerüla Szent Mihály útja. Mondom: "Gyerekek, ki
nem járt még ott?" Kiderült, hogy senki. A mai egyetemistáknak az
utazás már nem olyan nagy dolog. Én úgy tanultam középiskolás
koromban angolul is, meg franciául is, mint latinul. Olyan utca
nincs, ahol ezt a nyelvet beszélik! Csak '63-ban vezették be, hogy
hetven dollárral lehet külföldre utazni. Akkor én éppen katona vol
tam, nem tudtunk elmenni. '64-ben végre sikerült, és hetven dol
lárral a zsebünkben végigéheztük Európát, de megnéztük az összes
múzeumot. A Louvre-ban és mindenütt magyar szót lehetett hal
lani, mert akkor még az az értelmiségi réteg utazott, aki nem puló
vert akart venni, nem úgy, mint évekkel később. Amikor hazajöt
tünk, azonnal elkezdtünk azon tanakodni, hogyan lehetne meghívó
útlevelet szerezni, hogy jövőre is elmehessünk valahova. Beutaz
tuk Európát. Hihetetlen nagy dolog volt ez akkor. Most pedig, ami
kor ezek a gyerekek tényleg mehetnének, és vihetnék a forintjukat,
ha van, nem mennek.

Volt aztán olyan is, ami jó volt, de ma nincs. '62-ben végeztünk,
és amikor az államvizsgák véget értek, akkor a tanulmányi osztály
folyosóján ki volt téve az évfolyamnévsor, és mindenkinek a neve
mellett oda volt írva, hogy hol kapott állást. Lehet, hogy vidéken,
de senki sem maradt állás nélkül. Alig kifejezhető a különbség a
mai végzős egyetemistákhoz képest. Nekik senki nem ajánl állást.

Azt még el szeretném mondani '57-tel kapcsoltban, hogy mint pol
gári származék, tandíjköteles voltam. Ezer forint volt a féléves tandíj,
és amikor elvégeztem az egyetemet, akkor 1200 Ft volt a kezdő fize
tés. Nem volt kis pénz az 1000forint. Jó tanuló voltam, és másod- vagy
harmadéves koromtól kezdve nem kellett fizetnem. Az édesapám
gyógyíthatatlan beteg volt hosszú évekig, kórházban feküdt, az anyu
kám dolgozott egyedül. Akkor leült velem, és azt mondta, hogy ezt ő
nem tudja állni, nekem is munkát kell vállalnom. Korrepetáltam an
golt, aztán másodéves koromban valami csodás szerencse folytán kor
rektor lettem a Népsportnál, kétszer egy héten, csütörtök és vasárnap
este. Hatra kellett bemennem a szerkesztőségbe, és ll, fél 12-ig, amíg
az első kiadás el nem készült, bent voltam, és pénzt tudtam keresni.

Talán másodéves voltam, amikor az első, úgymond kis tudomá
nyos cikkem megjelent a Filológiai Közlönyben, egy Arany János
Burns összehasonlítás. Aztán írtam az Élet és Irodalomba, a Kor
társba, korrektorkodtam, meg még jól is tanultam. Csak azt bánom,
hogy nem lettem három szakos, mert akkor még elvégezhettem
volna a franciát.

Jó volt a hangulata az angol tanszéknek, olyan kevesen voltunk,
hogy szeptember végére már mindenki mindenkit ismert. A tanárok
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Az Irodalomtudomá
nyi Intézetben részt
vettkétirodalomtörté
neti szintézis megal
kotásában is. 2DD7-ben
jelent meg Szegedy
Maszák Mihály jő

szerkesztésében A ma
gyar irodalom törté
netei, ami miniha a
szintézis megalkotha
tatlanságára mutatna
rá. Ön hogy látja ma
az irodalomtörténet
írás esélyeit?

1962-1964 között a
Kossuth Kiadó szer
kesztője volt, majd
1964 és 1981 között
az MTA Irodalomtu
dományi Intézet tu
dományos munka
társa. A hetvenes
évek közepétől az In
tézetértékszociológiai

is ismertek mindenkit, keresztnevünkön szólítottak. A magyar sza
kon olyan tanáraim voltak, mint Bóka László, akiért rajongtunk. Bó
kának olyanok voltak az órái, hogya távolabbi karokról is bejöttek
meghallgatni, meg más egyetemekról. Vagy Király István. Fantaszti
kus volt Király, valami különös szuggesztivitás áradt belőle, ami a
benső meggyőződéséből eredt. Nem sokban értettünk egyet vele, de
ahogy mondta, az lenyűgöző volt. Nagyon jó tanáraink voltak. Rónay
László is tudna sokat mesélni erről, együtt voltunk egyetemi hallga
tók. És a legkiválóbb tanáraink közé tartozott Pándi Pál. Waldpfel
József óráit nem szerettük, pedig nagy tudós volt. Egy nagy terem
ben tartotta az előadásait, ahol elfértek volna vagy százan. De a hall
gatók lassan elszivárogtak, már talán csak nyolcan-tízen lehettünk az
egyik órán, de nem jött. Tandori Dezső ült mellettem, és az ismert
szürrealista hajtogatós játékot játszottuk. Egyszer csak megjelent egy
sűrű hajú fiatalember, megállt a sorunknál. Én ültem legszélül. Azt
kérdezte tőlem: "Hol az évfolyam?" Azt válaszolom: "Itt az évfolyam,
de hol a tanár?" Azt felelte: "En vagyok a tanár." Előrement - de nem
szólt, hogy kérem, akkor üljenek előre-, és elkezdte az előadást, mi
meg szépen előre szivárogtunk, és a következő órán zsúfolásig meg
telt a nagyterem. Az utolsó óráján megtapsoltuk. Ez volt Pándi Pál.

Minden tudomány történetében analitikus és szintetikus korok vál
togatják egymást. Új gyűjtőmunkára van szükség, új szövegfeltá
rásra, egy sor kérdés újraértékelésére, és azután lehet szintézisre tö
rekedni. Meg vagyok róla győződve, hogy az irodalomtudományban
jelenleg egy analitikus korszakban vagyunk, és ilyenkor nem lehet
szintézist csinálni. Még rengeteg mindent föl kell tárni, újra el kell
olvasni, újra kell értékelni. És majd egyszer, tíz év vagy inkább húsz
év múlva létre lehet hozni egy szintézisnek nevezhetőösszefogla
lást. Maga a kézikönyv, mint értekező műfaj nagyon rossz. Lélek
telen műfaj, ahol alkalmazkodni kell egy csoporthoz, hangban, stí
lusban is, és alkalmazkodni kell előre kitalált követelményekhez.
Mi akkor az Intézetben menekültünk ettől. A Szegedy-Maszak-féle
irodalomtörténettel kapcsolatban nem hiszem, hogy Rónay László
barátom sokat tévedett volna abban a kritikában, amelyet épp itt, a
Vigiliában közölt.

Még valamikor '58-ban, teljesen véletlenül, kaptam egy úgyneve
zett társadalmi ösztöndíjat a Kossuth Kiadónál, ami azt jelentette,
hogy egy hónapig ott kellett dolgoznom minden nyáron, és az
egyetem elvégzése után oda kellett mennem dolgozni. Azt az egyet
kikötötték, hogy minden jegyemnek ötösnek kell lenni. Elég bor
zasztó volt, össze is szedtem egy gyomorfekélyt. Nekem nem lehe
tett négyest adni egy kollokviumon, mert akkor könyörögtem, hogy
hadd jöjjek vissza még egyszer. Azt viszont nem kötötte ki a kiadó,
hogy mennyi időremenjek oda dolgozni. Négy évig kaptam az ösz
töndíjat, de én csak két évig maradtam ott. Szabolcsi Miklós és Sőtér
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és irodalomlélektani
kutatásait Iranyí
totta.Milyen eredmé
nyeket értekel ezekkel
a kutatásokkull Van
e ezeknek hatása a
mai magyar iroda
lomtudotnánui gon
dolkodásra? Hogyan
látja ma az irányza
tok áradását és a teó
ria szerepét az iroda
lomértésben ?

István segítségével bekerültem az Intézetbe, ahol akkor a "Spenót"
utómunkálatai folytak. Amikor az elkészült, jött a "Sóska" az élő

irodalomról, ami aztán csupa politikai és személyi kérdés volt. Ha
megtudta az illető, hogy a másikról két oldallal többet akarunk írni,
akkor bement Aczélhoz. A kis hiúságok. Akkor aztán kitalálta az
Intézet, hogy mindenki benne lesz, aki írt valaha két sort. Így lett
aztán az úgynevezett hetedik kötet maga négy kötet. Túlírtuk. Elég
rémes volt, de arra is azt mondom, hogy nekem sokszor segít, le
tudom venni a polcról, és benne van mindenki. Olyan mint egy lexi
kon, csak sokkal hosszabbak a címszavak.

'72-ben megbíztak egy olyan munkával, aminek a súlypontja
nem poétikai volt, hanem szociológiai és pszichológiai. A kérdés az
volt, hogyan tükröződika társadalmi tudat az adott kor irodalmá
ban, és milyen változások tapasztalhatóak ezen a területen. Mérei
Ferencet kértem meg, hogy segítsen, aki pszichológus volt, szociál
pszichológus, voltaképpen ő lett a koncipiátor, én résztvevő vol
tam. Névleg az én nevemen futott, én írtam az évi jelentést róla, de
aki ezt ténylegesen végezte, az Mérei Ferenc volt. Nyolc vagy ki
lenc évig dolgoztam vele, nagy élmény volt. Sajnos aztán ezeknek
a vizsgálódásoknak nem lett folytatásuk. mert akkor már jöttek a
különböző elméletek: jött a strukturalizmus, a recepcióesztétika. a
hermeneutika. Azután azt a szót, hogy valóság, már le se lehetett
írni. Jött az elméleti túlhabzás: el az absztrakció felé, az absztrakció
absztrakciójának az absztrakciója felé. Úgyhogy ezt aztán nem le
hetett folytatni, mert amit mi csináltunk, annak pszichológiai, szo
ciálpszíchológiaí, főleg amerikai szociálpszichológiai alapja volt.
Bevontam angol és francia kutatókat is. Nagyon érdekes volt, no
vellákat elemeztünk. azt kértük, hogya megadott szempontok sze
rint nézze meg három-négy angol kutató az adott művet. Érdekes
volt, milyen másképp láttak, mint mi. Van egy Szabó Pál-novella,
ahol a parasztok nekiesnek az úri kastélynak és szétszedik. Az orosz
katona odamegy, és útjukat állja, nem akarja engedni a rombolást.
Mi megértettük a parasztok indulatát, de az angol kutatók nem ér
tették, s az oroszok pártján voltak. Ők is megszállók voltak itt-ott a
világban. Amikor bementem az egyetemre, egy-két évig tanítottam
még szemináriumokon a kidolgozott módszereinket és szempont
jainkat, de aztán jöttek a különböző elméleti irányzatok, amelyek
mellett a mi munkánk szemlélete nem volt eléggé radikálisan anti
marxista, mi nem iktattuk ki szótárunkból az olyan szavakat, mint
"társadalom" és "valóság". Társadalmi tudatról beszéltünk és an
nak tükröződésérőlirodalmi művekben. Egyre sterilebbé váló el
méletek kerültek hatalmi pozícióba: a munkánk légüres térbe ke
rült. Én egyébként azok közé tartoztam. akik már korábban is
szükségesnek látták és pártolták az irodalomtudomány elméleti-fi
lozófiai gazdagodását - most azonban azt mondom: elég. Most
már menjünk vissza - hová? az "élethez"? Én olyan könyvet sze
retnék írni, mint Olivier Toddnak a két kötetes Camus élete. Tandori
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1981 óta az ELTE
BTKxx. századi ma
gyar tanszékének ta
nára, majd tanszékve
zetője és intézetigaz
gatája volt. Miért adta
felakutatói állást a ta
náriért? Egyetemi ta
nárként hogyan látja
ma az EgtJetem és az

Dezső hívta fel rá a figyelmemet. Minden benne van. Camus filo
zófus volt, drámaíró, novellista. Az mind benne van, remek mű

elemzésekkel. De benne van az egész korszak, a francia kultúra.
Nagyon jót tett a hazai irodalomtudornánynak, hogy volt húsz év,
talán még valamivel több is, amikor sokféle irodalomelmélet tűnt
fel szemben a marxizmussal. ami addig egyeduralmi helyzetben
volt. Persze kellett hozzá a politikai változás is, hogy szót kaphas
sanak. Sajnos nem minden került a kutatók új tájékozódási körébe,
sok minden kimaradt, aminek helye lett volna. De ami bekerült,
azzal földúsult az egész kulturális élet. Most azonban mindennek
a tapasztalatát fölhasználva egy kicsit vissza kellene lépni az élet
hez, a valósághoz. Én le merem írni ezt a szót. Nem tudjuk megha
tározni, s ha kantiánusok vagyunk, tudjuk, hogy nem is tudunk a
közelébe férkőzni, de mégis. Úgy veszem észre, hogya nyugati iro
dalomtörténetek már rég szakítottak a steril elméleti hermeneuti
kával, és megint életszerűbbekÚgy gondolom, hogy ez a fordulat
nagyon hamar, egy-két éven belül be fog következni minálunk is.
Persze magasabb fokon, mint a pozitivizmus. Nincsen Ady életraj
zunk Babits sincs, Kosztolányi sincs. Meg kell nézni a németeket,
hogy mi minden van ott. Vagy a franciákat. Mondjuk az angolok
soha nem voltak elméletiek, Ott még az olyan irányzatokat sem
lehet megragadni, mint például a barokk Évek óta szép sikerrel fut
az Élet-képek kismonográfia sorozat, vannak benne jobb, vannak
rosszabb kötetek, de ezek is hozzájárulnak az életrajzi kutatások
megújulásához. A biográfia tudományos műfaj, megvannak a sza
bályai, megvannak az irányzatai, megvan a saját elmélete. Hiszek
abban, hogy most e felé megyünk inkább. Persze nem bulvár dol
gokra gondolok, hanem gondos, pontos, az állításait felelősségtel

jesen dokumentáló biográfiákra. Lejárt annak az ideje, amikor azt
lehetett mondani, hogya szöveg előtt nincsen semmi. Ez hatásos
volt és jótékony a marxista vulgárszociologizálással szemben, de
ennek vége. Ma már az korszerű, ha bevalljuk. hogy rengeteg dolog
van a szöveg előtt: élet, világ, társadalmi környezet, mindennapi
események, pszichológiai tényezőkMind közrejátszanak a szöveg
létrejövetelében. és hatással vannak a befogadás-folyamatra és a
szövegértelmezésre is.

Szinte a végzésem óta mindig hívott Király István, hogy menjek be
az egyetemre, és 'Sl-ben döntöttem. Nehéz kérdés volt, hogy ho
gyan mondom meg Sőtér Istvánnak Kisgyerekkorom óta ismer
tem, szüleim barátai közé tartozott, például ő tanított meg evezni a
Dunán, mikor még kisgyerek voltam. Hogy mondom meg neki,
hogy én most elmegyek tőled, és inkább bemegyek Királyhoz, akit
Sőtér nem is szeretett. Meg is kérdezte: "De hát miért?" Azt vála
szol tam: "Azért, mert szerintem olyan foglalkozás, hogy irodalom
történész, nincsen. Az vagy író, vagy tanár. Én meg inkább tanár
vagyok" Ezt elfogadta. Mert ebben benne volt, hogy ő meg író. Én
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Irodalomtudományi
Intézet, valamint a
tanítás és a kutatói
munka viszonyát?

És a barátok?

hiszek abban, hogy egy kicsit írónak kell lennünk. Úgy kell tudni
megírni a dolgokat, hogy abban egy kicsi írói véna is legyen. Még
egy elvont elemzésben is. Tehát '81-ben bementem az egyetemre ta
nítani. A kutató-tanári együttes munka nekem hosszú ideig nem
működött. Miután bekerültem, Király István mentesített minden
adminisztratív munka alól. De aztán amikor meghalt, kezdett be
darálni az egyetem mindenféle adminisztratív dologba. Én alapí
tottam az intézetet, igazgatója lettem tizenkét évre, Czine Mihály
halála után rám maradt a Király-tanszék, közben sokféle egyetemi
és országos bizottságban vettem részt. Nem tudtam írni semmit. 65
éves koromban végre lejártak ezek a funkciók. 66 évesen már nem
lehet valaki tanszékvezető.Azóta írtam tizenhat tanulmányt, most
írom a következőt, és már tervezek egy újabbat. A kutatótanárnak
írnia is kell. A tanítás, a napi oktatómunka nem elvon a kutatástól,
az írástól, hanem mindennél jobb ösztönzőjük. Elmondom a gye
rekeknek, hogy mire jutottam, és látom a szemükben, hogy ezt most
elfogadják vagy nem fogadják el, megértik vagy sem. Ott azonnali
visszajelzés van, és ez sokkal jobb, mint egy steril intézetben, ahol
csak kutatás folyik. Én nagyon szeretem az egyetemet, a tanítást
pedig a legszebb munkának tartom. Az ember az egész életét fiata
lok között éli le.

Nem panaszkodhatom, pályakezdésemtőlkezdve számos díjat,
kitüntetést vehettem át, számos magas egyetemi pozícióba nevez
tek ki, most éppen professzor emeritusként megyek nyugdíjba,
folytatom a munkámat. És körülvesz a családom, amelyből állan
dóan erőt meríthetek. Egyre bizonyosabban érzem és tudom, hogy
az élet és a munka alapja a harmonikus családi élet. Büszke vagyok
a feleségemre, akivel negyvenöt éve vagyunk házasok, és aki az or
szág egyik legjobb olasztanára. Tanítványai évtizedek óta vissza
járnak hozzá, szeretettel veszik körül. Tankönyvei jelentek meg, ő
is részesült magas állami elismerésben. János fiam kandidátus, do
cens az ELTEangol tanszékén. Ő 41 éves, László pedig 37.Ő jogász,
a szakterületén már nemzetközileg ismert név. Négy unokánk van:
róluk aztán napestig mesélhetnék.

1964-ben vettek fel az Akadémiai intézetébe. Nem sokkal késöbb
került oda Pomogáts Béla, Rónay László és Szabó B. István. Hama
rosan nagyon szoros baráti kör alakult belőlünk.Ez a barátság máig
tart, és sokszor adott erőt és bíztatást munkáimhoz. Körünkbe tar
tozik Juhász Ferenc, aki Vörösmarty és Ady után a legnagyobb
nyelvteremtőköltője a magyar költészetnek, és persze körünkbe
tartozott (de jó volna ezt is jelen időben mondani) a nemrég elhunyt
Bodnár György. Kedves, ironikus humorával közvetítette azt a mé
lyen elkötelezett humanizmust, amely a hajdani Eötvös Kollégium
szellemiségébőláradt. Szabó B. István Örkény Istvánról írt kitűnő

könyvet. Pomogáts Béla évtizedek óta bámulatos tárgyismerettel
és írástudással pásztázza végig az egész modern magyar irodalmat
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Első kritikája 1957
ben jelent meg, tehát
2007-ben ünnepelte
félévszázados tudósi
jubileumát. Ezalatt
az ötven év alatt ren
geteg költőrő/, íróról
közölt tanulmányt,
monográjiái. Hová
esnek életművének

súlypontjai? Milyen
irányban írja azt to
vább?

és Erdély magyar irodalmát okos, világosan áttekinthetőkönyvei
ben, tanulmányaiban. Rónay László folytatja azt az értekező pró
zát, amelyet édesapjától, Rónay Györgytól örökölt: a katolikus szel
lemiség megnyilatkozásait keresi, kutatja irodalmunkban. Sokszor
ültünk nyaranta szárszói kertjükben az alatt a hatalmas, dús lombú
fa alatt, amely alatt édesapja is dolgozott.

Van egy kötelező irány. Huszonnyolc éve foglalkozom a Nyugat
tal, és most végre meg kellene írni a Nyugat történetét. El kell kez
denem egy komolyabb, nagyobb szabású Nyugat-monográfiát. Per
sze nem olyasféle leírást akarok, mint Gellért Oszkár két kötete.
Meg kellene nézni a különböző kritikai és novellarovatokat, re
gényrészleteket stb., és ezekről mind külön fejezeteket kellene írni.
Az anyagot a ma élők közül senki nem ismeri nálam jobban, s ha ezt
nem írom meg, akkor a következő évtizedekben senki sem fogja.
Úgyhogy ez a dolgom, ez a kötelességem, ezt fogom csinálni. Er
kölcsi kötelességem, hogyelkezdjem rendszerezetten megírni, amit
összegyűjtöttem.Legalább elkezdjem.Derűsennézek tehát a nyug
díjas kor elé: megvan a munkám, megvan a feladatom.

Visszatekintve a korábbi évtizedekre: könyvet írtam Ady Endréról
és Weöres Sándorról. Az Ady-könyvem tulajdonképpen a véletlen
műve volt. Fölkérést kaptam az egyik kiadótól, hogy egy 20 íves kis
könyvben foglaljam össze a legfontosabb tudnivalókat a modern ma
gyar irodalomról. Adyval kezdtem a munkát, és tovább nem is jutot
tam. A húsz íves áttekintést azóta sem írtam meg, viszont megírtam
az Ady-könyvet. Akkor be kellett látnom, hogy Adynál nagyobb nem
volt. A Tiltakozni ésakarninál szebb verset a világon nem írtak szerin
tem. A Weöres-könyv is kicsit hasonló történet. Miután 1965körül be
fejeződtek a "Spenót" munkálatai, amelybe többek között Lukács
Györgyről kellett írnom, Szabolcsi Miklós megkérdezte, hogy mivel
szeretnék a továbbiakban foglalkozni. Azt feleltem: Babits Mihállyal.
Azt válaszolta: "Az foglalt téma." "Igen? Ki foglalja?" "Ungvári Ta
más." Akkor jött a gondolat, hogy foglalkozzam a harmadik nemze
dékkel, azon belül is Weöres Sándorral. Kisgyerekkoromból még em
lékszem, hogy az apám jön haza, és azt mondja, vasárnap nálunk
ebédel a Weöres Sanyi. '44-ben a Diáriumba írt egy verset Három veréb
címmel. Később ez a kis vers azt a címet kapta: Kenyeres Zolinak. Úgy
hogy könnyű dolgom volt. Fölhívtam telefonon, megmondtam a
nevem, és tárt karokkal fogadott. A könyvet nagyon hosszú ideig
írtam, közben sokat beszélgettem vele, följártam hozzájuk. Úgy gon
doltam, és ma is úgy gondolom, akkora költő, mint Dante. Pontosab
ban szólva, abba a nagyságrendbe tartozik, ahol már nem lehet ha
sonlítani. Minden benne van a költészetében, emellett pedig bűbájos,

tüneményes ember is volt. Nagyon jó dolog volt azt a könyvet írni. '83
után még írtam egy-két kisebb kritikát az utolsó köteteiről, amelyek
már nem nagyon tetszettek. Azt mondta: "Igazad van, most már több
a lé, mint a hús." Nem azt mondta, hogy "menj innen, többet ne lás-
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Egy 1997-ben készült
illterjúban a követke
zőt mondia: "Nem
nehéz megjósolni,
hogy megnő majd
újra a történeti tudo
mánuok jelentősége,

nagyobb érdeklődés

fordul majdaz iroda
lom és a művészetek

felé, mint most. De
nem biztos, hogy ab
ban a korban jobb lesz
élni, meri a metafizi
kus korok a fanatiz
mus veszélyével ter
hesek, mini ahogy az
ironikusak az érték
nélküliség légüres te
refelé hajlanak." Ma,
ön szerint megmutat
koznak-emáregy me
iafizikus korvisszaté
réséneka jelei? Mi a
szerepeaz értelmiség
nek az antihumanista
tendenciák felerősö

désének korában?

salak". Ekkora ember volt. Mindent tudott a verseiről. Az én lustasá
gom bűne,hogy nem vittem magammal magnót a beszélgetéseinkre.
és nem kérdeztem szisztematikusan a verseiről. mert mindent tudott,
és kedvesen eligazított. ha valamit nem pontosan értettem. Robert
Browningról mesélik, hogy egyszer megkérdezték tőle: "Mester, itt
van ez a verse. Nem segítene?" Azt mondta Browning: "Amikor
írtam, akkor ketten voltunk, akik értettük: a Jóisten és én. Most már
csak ő érti." Weöres mindent el tudott mondani a verseiről.

Erre nem tudok pontosan válaszolni. Az amerikai Richard Rorty
meghatároz egy fogalompárt: metafizika kontra irónia. A metafizi
kus azt mondja, vannak instanciák az idő felett, vannak örök érté
kek, mint Isten, igazság. Az ironikus azt mondja, az idő felett nin
csen semmi, minden az időben létezik. Vannak metafizikus korok
és vannak ironikus korok. Az ironikus kor sokkal nagyobb szellemi
szabadságot ad. Szellemi szabadság nélkül pedig hogyan működ

nek a szellemtudományok meg a szellem? Sehogy. Az a jó, hogy ha
van egy ironikus alapú korszak, és én lehetek metafizikus benne.
Mert az nem fordul elő, hogy egy metafizikus korban megengedik,
hogy ironikus legyek. Minden filozófiai rendszer fölbomlott, Kant,
Hegel, Marx már nincsenek. Ők olyan kerek egész rendszereket
nyújtottak, hogy aki elfogadta őket, mindent meg tudott magya
rázni velük, és jövőképük is volt. Ezek mára mind felbomlottak, és
semmi nincsen helyettük. Csak egy dolog van, ami az európai tör
ténelemben eddig még nem volt: szabad szabadon gondolkozni.
Énhozzám a legközelebb Karl Popper falszifikációs elmélete áll,
amel szerint az a tudomány, amit meg lehet cáfolni. Amit nem lehet
megcáfolni, az hit. És a tudomány nem a hitbeliség dimenziójában
halad, hanem a megcáfolhatóság útján. A természettudományok
ban már mindent megcáfolt a 20. század. A matematika például
Gödel bebizonyította a "nemteljességi tételével", hogy csak éppen
az alapokat nem tudjuk kellőképpenbizonyítani. A legutóbbi idő
kig talán a geometria maradt érintetlen, de lehet, hogy mire én ezt
kimondom, bebizonyították, hogy ez sem úgy van. Szóval nincs
sorvezető, nincsenek irányítótáblák. Ma nem lehet úgy tudományt
művelni, mint mondjuk a marxizmus virágkorában. Ma nagyon
szabadon lehet gondolkodni, ki lehet találni dolgokat, és ez nagyon
jó. Jó úgy egy tudományban benne élni, hogy kitalálhatok valamit,
és senki nem mondja, hogy én vagyok a nép vagy éppen a nemzet
ellensége. Ezért remélem, hogy ez az ironikus kor tovább folytató
dik, és akkor szabad lesz benne metafizikusnak is lenni. Így el
tudom képzelni. De úgy, hogy visszajöjjön a rnetafizika, és rákény
szerítsen mindenkire valami egységes hitbeliséget, egyféle ideoló
giát, és akkor csak annak szűk keretei között szabad gondolkodni,
azt nem szívesen venném. Én szívesebben élek egy ilyen cinikus,
ironikus korban, ahol viszont szabad metafizikusnak is lenni.
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