
Szörényi Lászlóval
(II. rész)

Az epikus költészetet egész kicsi koromtól kedveltem. Ha jól emlék-
szem, négy évig jártunk vitorlázni Ikrényi Károly barátommal, aki ké-
sőbb vegyész lett, analitikus, a Központi Földtani Intézetben volt osz-
tályvezető, Mongóliában ő fedezte fel például az uráni ércet, meghalt
már szegény. Elsős gimnazista korunkban már nagyon összebarát-
koztunk, közel is laktunk egymáshoz, ő a Nagy Sándor utcában, én
meg az Andrássy út 7-ben, így aztán egymásnál lógtunk mindig. Ha-
jóőrült volt, s akkoriban egy nagyon szép hajómodellt épített, és el-
határozta, hogy megtanul vitorlázni. Minden évben a nyári munká-
ból összegyűjtöttünk annyi pénzt, hogy ki tudtunk két hétre bérelni
egy vitorlást Balatonfüreden, a vízi-jártassági vizsgát is letettük. Sok-
szor volt szélcsend, egész napokat ringatóztunk a vízen, és hol az
Odüsszeiát, hol az Isteni színjátékot, hol a Kalevalát olvastuk végig. Ha-
sonlat szintjén folyamatosan előjön a hajó Danténál, de hogy meny-
nyiszer, azt csak az érzi, aki hajón olvassa. AKalevalában rengeteg ten-
ger és tó van, az Odüsszeiáról nem is beszélve, persze azzal kezdtük.
Engem mindig nagyon érdekelt az epikus hagyomány, Homérosz,
Vergilius, Dante stb. A másik oszlop Arany János. Aranyt kisgyerek
koromtól kezdve folyton olvastam és rettenetesen tetszett, úgy gon-
doltam, valahogyan a kettő között is volt epika, és ezt is meg kéne va-
lahogy ismerni. Egyetemi tanulmányaimból meg leginkább a perzsa
költő, Firdauszi, akiről Arany ráadásul le is írta az egyik levelében,
1851-ben, ha nem csalódom, hogy őt szereti legjobban, s legköze-
lebbről éppen a Sáhnámét. Gondoltam, micsoda nagyszerű dolog,
hogy ő, aki még Homéroszon, illetve Vergiliuson nőtt fel, egyszerre
csak beleszeret a keleti irodalomba. De mindebben akkor inkább még
csak a megismerés és az olvasási élvezet, a világba való belemerülés
vágya, semmint a filológiái rész vonzott, az csak lassan jött hozzá.

Hogy a jezsuita költészetre esett a választásom, abban utóbb döntő
szerepe volt, hogy véletlenül, katalogizálás közben egyszer megtalál-
tam a Rákóczi arcképével ékesített Amores Marianit, később írtam is
róla, korábban pedig egy tudományos diákköri dolgozatot is készí-
tettem róla. Guttwirt 1690-ben megjelent, Ovidius-utánzó liriko-epi-
kus elégiáiról van szó, de nagyon hamar elkezdtem gyűjteni a kifeje-
zetten epikus költeményeket is ebben a tárgyban. Csodálatos kihívás
volt, amikor a gyakornoki évek után az Intézetben először a 18. szá-
zadi osztályon kötöttem ki. Szauder József nem sokkal előtte, 1968-
ban írt egy hatalmas programtanulmányt az Irodalomtörténeti Köz-
leményekbe, amely felméri, hogy milyen keveset tudunk a 18. század
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magyar irodalmáról, és elsősorban azért, mert latinul van a nagyob-
bik része. Tarnai Andor a maga kutatásaival, a Batsányi kritikai kia-
dás készítése közben szintén eljutott oda, hogy felmérje e század mély
ismeretlenségét és ugyanakkor hatalmas jelentőségét az egész magyar
irodalom történetére. Ketten aztán elhatározták, hogy egy vaskos ta-
nulmánykötetet fognak szerkeszteni, és Szauder rám bízta a korszak
epikus költészetét. Rengeteget olvastam hozzá és boldog voltam,
hogy egy addig ismeretlen világba hatolhatok. Hozzá kell tenni
egyébként, hogy Rákóczit magát nagyon szerettem már régóta. Az ő
személye megkerülhetetlen ugyanis, mivel az egész magyar függet-
lenségi hagyomány travesztiájaként és újrafogalmazásaként kezdtem
értékelni azt a jezsuita kultúrát, amelyet előbb a szembenállás, később
a travesztia, aztán lassan az alkalmazkodás és átvétel fogalmaival
lehet jellemezni. Azóta ezt a szakirodalom is elfogadta, viszont annak
idején, ha megnézzük Kosáry Domokos 18. századi művelődéstörté-
netének első kiadását, ott még a legnagyobb cezúra van a század első
és második fele között, s a jezsuitáknak nem tulajdonított semmiféle
olyan szerepet, amely összekötötte volna őket a jövővel. A neolatinok
és Vörösmarty közötti kapcsolat lehetőségéről viszont nem kisebb
ember írt már 1928-ban, mint Szerb Antal. Hozzá kell tenni, hogy
Szerb Antal nekem ugyanolyan istenem volt egy időben, mint
mondjuk Karinthy. Gimnazista éveimben, mint szamár a gazt, min-
dent olvastam, de mondjuk, akiket a legeslegjobban szerettem, ők
Karinthy, Szerb Antal, Babits meg Kosztolányi voltak. Mivel Szerb
Antal a neolatin előzményt Vörösmartynál már megpendítette, így
nyilván ez is szerepet játszhatott.

Ez tökéletesen igaz. A legelső percben, a 48-as kommunista hatalom-
átvétel után elkezdték a latint mint klerikális és reakciós nyelvet ki-
szorítani a középiskolákból, ami egy második hullámban, a Kádár-
korszak első felében folytatódott. Gondoljuk el, én ugye 63-tól 68-ig
jártam egyetemre, és 63-ban még harmincöt főt vettek fel. Ez nyil-
vánvalóan olyan, teljesen párthű elemeknek is köszönhető volt, mint
mondjuk Trencsényi-Waldapfel, akik szerették a latint, és ha elvará-
zsoltan is, de megpróbálták valahogy a klasszikus műveltséget beil-
leszteni a kommunista enciklopédiába. Amikor ők kihaltak, vagy ki-
szorultak a kulturális élet döntéshozói közül, tovább romlott az
oktatás helyzete, s azóta is elképesztő fejlemények vannak, a legutóbbi
évekig bezárólag. Éppen ezért számomra abból a szempontból, ami-
re rákérdeztél, a legfontosabb Klaniczay Tibor döntése volt, hogy az
akkor frissen alakult Nemzetközi Neolatin Társaság második köz-
gyűlésére, amely Amszterdamban volt 1973-ban, négy magyart meg -
hivatott: Berényiné Révész Máriát, Tarnai Andort, Pirnát Antalt és en-
gem, aki a jezsuita eposzról latinul tartottam előadást. Klaniczay a
konferencia alapítójával, Josef IJsewijnnel, a Leuveni Katolikus Egye-
tem professzorával személyesen is összeismertetett mindnyájunkat még
72-ben, a Janus Pannonius-konferencián Pécsett. Ő alakította nemzetközi
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sikertudományággá a neolatint, úgyhogy ma a világon több száz olyan
kutató él már, aki szívügyének tekinti a latint, és az Egyesült Államoktól
Dél-Amerikáig, Mexikótól vagy Chilétől Svédországig mindenütt meg-
találhatóak. Az utolsó, a 14. konferencia Uppsalában volt, kötetek sora
jelent meg időközben, és ezek eredményei beépültek a nemzeti iro-
dalomtudományokba is, tehát a francia, német, olasz stb. irodalom-
történetbe. Klaniczaynak az volt a célja, hogy ugyanilyen természete-
sen épüljön be a latin tudás és szemlélet nálunk is, főleg azokra a
századokra nézve, amikor a latin közvetíti a magyar kultúrát Európa
felé. Az egész magyar művelődéstörténetet nem lehet megérteni, hogy-
ha a neolatin filológiát nem műveljük. Megalapítottuk a Magyar Neo-
latin Egyesületet, amely nemzeti tagszervezete a Nemzetközi Neola-
tin Társaságnak, és sikerült elérnünk, hogy megszavazzák Budapestet
a 13. világkonferencia színhelyéül, amely sikerrel le is zajlott 2006-ban.
Közben sikerült beindítanom a Szegedi Egyetemen egy neolatin dok-
torképzést, Havas László is rengeteg gyereket nevelt fel Debrecenben,
és akadnak más egyetemeken is emberek, s hál’ istennek az Intéze-
tünkben is vannak jól felkészült munkatársak. Csak hát közben, mind-
ezek ellenére is, romlik a helyzet, a latin képzés középiskolai és egye-
temi helyzete miatt. Remélem, a döntéshozóknak lesz már egyszer annyi
eszük, hogy rájönnek, ha kihúzzuk a gerincét a magyar kultúrának, ösz-
szeesik az egész úgy, ahogy van, és hát a gerince az a klasszikus iro-
dalom. Ekörül nem lehet vitatkozni, az első Magyarországon keletkezett
mű latinul van, vagy ott van Szent István Intelmei, amely mind a mai
napig hat, minden választáskor idézgetik, többnyire valami elferdített
kontextusban ugyan, de legalább tudnak róla. Mindenkinek, aki fe-
lesleges fényűzésnek, vagy elavult hajdani kacatnak ítéli a latint meg
a görögöt, annak Arany Jánossal csak azt tudom mondani (aki egy kép-
viselőre írt epigrammát, mikor az teli szájjal szidta a görög oktatást a
parlamentben, és lelki vakságnak nevezte, ha valaki görögül tanul), hogy
hát igen, „Forgatom én nappal görög íróm’ s forgatom éjjel: Vénségemre
be nagy lelki homályba esém!” — tudniillik még mindig olvas görögül.
Ritoók tanár úr jegyezte meg egyszer, hogy Arany, aki rengeteget küz-
dött a szembajával, és ráadásul költő volt meg miegyéb, hogy így is
több görög szöveget olvasott életében, mint a legtöbb klasszika-filo-
lógus manapság. Úgyhogy ő vén korára sem volt hajlandó kigyó gyulni
ebből. Hogyha Aranynak se hiszünk, akkor nem tudok újabb érvet, il-
letve a javaslat, amivel előállhatnék, nem illik interjúnk keretébe.

Csokonai, amikor a nagy honfoglalási Árpád-eposzát készült meg-
írni, amely töredékben maradt a halála miatt, de az egésznek ismer-
jük a felépítését, akkor ő a jezsuita Répszeli Lászlónak a Hunniását
vette alapul. Csokonai — bár direktben folytatja Vörösmarty, aki
maga is írt latin verseket — még teljesen természetesnek tartotta, hogy
olvasson ókeresztény vagy késő antik szerzőket. De hát az egész for-
rásanyag is magával hozta, amelybe költészet, fikció és történeti
anyag keveredik, amit fel tudott használni a Zalánhoz, és az anyag is

Hogy látod, a latin
epo szok miként vezet-
hetnek el mondjuk Vö -
rös martyhoz, vagy
Vö rös marty hogy ve-
zethet el például egé-
szen Mészöly Miklós
prózájához?
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ráutalt neolatin előképekre. Vörösmarty igazából nem könnyű. Utána
még magától értetődőn írt Arany is, aki azonban eltüzelte fiatal kori
latin verseit, ugyanígy megsemmisítette az Aeneis-fordítását is, amiért
nagy kár. És hát tudjuk, hogy még a korai Shakespeare-fordításait is
elpusztította, és újrafordította a János királyt, meg a Szentiván éji komé-
diát. A 18. századi magyarországi latin költészet a legszorosabb szá-
lakkal kapcsolódik a 16–17. századi eposzhoz, tehát Zrínyi hatása is
tágabb körű, mint gondolnánk, hisz egyik ihletőjeként dicsekedhetik
a magyar romantikának, amely a vergiliusi honfoglalási eposzt már a
teológiai eposszal keverte. Tehát ez a fajta, a magyarok Istenére ala-
pozott eposzi világkép és teológiai szál alapvető Vörösmartynál és
Aranynál is — ez végső soron visszamegy a nemzeti sors és a nem-
zetnek Isten által elrendelt történelmének eszméjére. Magyarországon
a latin eposznak az a válfaja teremt iskolát, amelybe, hogy úgy mond-
jam, belefér aztán már Vörösmarty meg Arany is, amely tehát va-
lahogyan a nemzeti hivatástudattal függ össze, s amely a honfog-
lalásban valami olyan ígéretnek a beteljesítését látja, mint amilyet
Ábrahámnak adott az Úr annak idején, s amelyből azután az ígéret
földje lett. Ez a gondolatmenet mindenki előtt ismerős lehet, aki el-
gondolkozott valaha is egyszer a Hymnuson. Amint tudjuk, az ígéret
szép szó, ha betartják, úgy jó. Ám a magyar, akárcsak a zsidó, termé-
szetesen a javát elfogadta az isteni ajándéknak, utána pedig vidáman
bűnözött tovább. Például a Buda halálának is az eljátszott ígéret esz-
méje adja az alapvető struktúráját, hogy tudniillik Isten mindent meg-
tesz, de mi méltatlanok vagyunk rá. Ez viszont már egy olyan tágas
keret, amelybe belefér folyamatosan a magyar regényirodalom java is,
tehát ha szabad így kitágítani, akkor azt mondhatjuk, hogy a neolatin
eposz egyszerűen fenntartotta a nagy elbeszélés lehetőségét a ma-
gyar irodalom számára. Felkínálta azokat a világirodalmi példákat,
amelyek az egyetlen nagy, igaz világtörténetbe, amit a Biblia mesél
el, lehetővé teszik az egyes népek becsatlakozását. Nem véletlen,
hogy magától értetődően szerepel a mitológiai hősök vagy a Bib-
liából ismert nagy bűnösök mellett az utolsó firenzei rablógyilkos
és utcai randalírózó is a Pokolban, egy olyan koncepció jegyében,
amely úgy gondolja, hogy az isteni ígéret mindenkinek, s minden kö-
zösségnek szól. Ilyen értelemben nélkülözhetetlen, és ezt tudja is min-
denki, aki például Miltont olvasott. Milton a brit birodalmi felsőbb-
ségnek és az angol nép hivatástudatának a megtestesítője. És mégis ő,
aki teljesen hagyományos módon, Arthur királyról kezdett el latin
eposzt írni, amikor hírét veszi a forradalomnak, hazamegy Itáliából
Cromwell külügyminiszterének, és utána pedig öregen és vakon, de
megírja az Elveszett Paradicsomot, majd A visszanyert Paradicsomot, egy-
szerűen azért, mert úgy gondolja, hogy a Bibliából kinyerhető őstör-
ténet a legalkalmasabb minta, amelybe belefér a nemzeti mondani-
való. Aki szereti Ady vagy József Attila istenes verseit, ugyanúgy
tudja, hogy ez megkerülhetetlen. Kérdezted a Mészölyt. Az előbb em-
lítettük, hogy a Biblia mindenre jó keret, de ha élő példát akarunk
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hozni, akkor a Saulust, amely a magyar történelem egyik legdrámaibb
mozzanatát, 56-ot próbálja megmagyarázni, a pálfordulásnak a mi-
tológiai témájában. Ez egy fantasztikus kísérlet. Mészölyt, aki a világ
egyik leglenyűgözőbb embere volt, nagyon megszerettem, és sokat
beszélgettünk mindenről az égvilágon. Amikor megírta, én voltam az
első olvasója a Film kéziratának, amely már egy olyan fordulat ki-
bontása, amely visszamegy az Alakulások című novellára, s amelynek
a bemutatása és baráti megvitatása az Intézetben volt. A csillárról is
lógtak, Mészöly felolvasta a novelláját, és utána két antagonista vi-
tatkozott, Béládi Miklós és én, mind a kettőnk szövege megjelent
aztán a Jelenkorban, 1973 nyarán. Béládi kudarcként értékelte a no-
vellát, mert úgy gondolta, hogy nagyregényre hivatott Mészöly. Mé -
szöly engedelmesen sokáig magára is vette ezt a terhet, csak épp egész
másképp gondolkozott ennek megvalósításáról, mint Béládi. Én
pedig, aki sokkal kisebb tudással és sokkal kevesebb elvárással köze-
ledtem, felfedeztem benne egy fordulat csíráját, nevezetesen azt, hogy
hogyan lehet egy zárt kis történetbe, egy látszólag jelentéktelen epi-
zódba a történelem ezeréves rekvizitumait úgy belezsúfolni, hogy
abból ne csak a személyes, hanem a nemzeti sors is megsejthető le-
gyen. Körülbelül ezt írtam meg ebben a kis vitaszövegnek szánt elem-
zésben. Jó pár évvel később az Erzsébet sörözőben találkozunk, Mé -
szöly Huszárik Zoltánnal beszélgetett, és egyszer csak felém fordul,
és azt mondja: „Laci, most újra elolvastam, amit annak idején írtál.
Úgy gondoltam, nem érint engem, most meg rájöttem, hogy te előre
megláttad, milyen irányba megyek.” Ennél nagyobb dicséretet éle-
temben nem kaptam senkitől, úgyhogy ezzel hadd dicsekedjek el,
vagyis hogy sikerült valamelyest felmérni vagy megsejteni egy írói
pálya fordulatát. Mészöly a Filmben valami fantasztikus dolgot mű-
velt, mint tudjuk egy öreg házaspár halálának az utolsó előtti sétá-
jába belezsúfolja a rómaiakig visszamenően az egész magyar törté-
nelmet, annak összes neuralgikus pontjával. Hogy micsoda dühödt
felhördülés fogadta a regényt, ma már köztudott, gyakorlatilag kü-
lönböző béregyedek, Pándi Pál jóvoltából, lefasiztázták Mészölyt.
Az én válaszom csak a Bodnár György tiszteletére készült emlék-
könyvben jelent meg 2003-ban, addig kéziratban volt. Tizenheten ír-
tunk különböző cikkeket ez ügyben, de csak Könczöl Csabáét hoz-
ták le, azt is megcsonkítva.

A tanítás iránti ellenszenvemet egy hajdani Eötvös gimnazista, alat-
tam egy-két évvel járó leányzó oldotta fel, Bendl Júlia, aki egyszer
meglátott az intézetünk folyosóján: hogy kerülök ide, kérdezte, és ki-
derült, hogy ha akad tíz hallgató, aki tanárt választ magának, akkor
az Eötvös Collegium igazgatója, Tóth Gábor megengedi, hogy az il-
lető órát tartson nekik. Tóth Gábor pedig valóban elfogadta az ötle-
tüket, elkezdtem itt tanítani, és nagyon belejöttem. Megvolt a kaland
izgalma is, s nemcsak azért, mert a portás néni mindig feljelentett
minket, s néha kijött a rendőrség, hogyha itt volt mondjuk Grendel

Tudományos tevé-
keny séged kiemelkedő
területe az oktatás.
1973 óta tanítasz a
Szegedi Egyetemen,
óráid mindig is legen-
dásak voltak, tanítot-
tál bevezetést az iro-
dalomtudományba,
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Lajos, vagy a hallgatók rejtelmes leveleket találtak a párnájuk alatt,
hogy ne járjanak a Szörényihez, mert az reakciós, és nem tudom mi-
csoda. De kijött a Belügyminisztériumtól is egyszer két diszkrét úr,
akik arról faggattak, miért épp Mészöly Miklóst hívtam meg. Tóth
Gábor azonban megvédett, mondván, az egyetemen nem tanítanak
kortárs szerzőket, aki viszont elit képzésben részesül, annak illik is-
mernie őket is. Az Eötvös Collegium 1973-ban kezdődött, és ugyan-
ebben az évben kezdtem Szegeden is tanítani. Horváth Károly hívott
meg, aki a kollégám volt az Intézetben, és Szauder halála után ő lett
a szegedi tanszék professzora. Lukácsy Sándort meg engem hívott
maga mellé, két olyan elemet, akik pesti egyetemen, főiskolán soha
nem juthattak volna katedrához. Később aztán akadt is olyan elvtárs,
aki Keserű Bálintot dilemma elé állította, hogy vagy kirúg engem,
vagy ő rúg ki az Intézetből, mert ez így együtt nem fog menni. Keserű
Bálint látványosan leszerelte a táblámat, majd pedig illegalitásba vo-
nultam két évre és egy takarítónői státuszon tanítottam tovább ó- és
közép-perzsát meg Berzsenyit. Aztán elmúltak a viharok, és megint
ki lehetett tenni a névtáblámat.

A gyerekkorom meggyőzött a kommunizmus totális, emberellenes
ocsmányságáról. Egy csomó szerencsétlen, jobb sorsra érdemes
derék barátommal ellentétben, akik valamilyen okból, gondatlan-
ságból vagy tudatlanságból, szellemi restségből, avagy épp filozófiai
érdeklődésből elmarxultak, én sose bocsátkoztam a marxi kalandba.
Még csak álcának se kellett, egyszerűen utáltam az elvtársakat. Ter-
mészetesen adódtak időnként konfliktusaim, de ezeket vállaltam,
ugyanakkor hálával tartozom azoknak, akik fedezték a félillegális,
felforgatás felé hajló tevékenységemet. Az Eötvös Collegium szel-
leme és a Szegedi Egyetemnek az a része, amellyel kapcsolatban vol-
tam, szerencsére hasonlított ebben egymásra. A főnökeim nem lép-
tethettek elő ugyan, mert ahhoz párbizottsági egyetértés kellett
volna, már az osztályvezetői szint eléréséhez is, de mondjuk nem is
rúgtak ki, még akkor sem, amikor kezdtem különböző tiltakozó alá-
írási akciókban részt venni. Becsülettel megvédtek, és hagytak, nem
vitatkoztak velem ez ügyben. Egy szerencsétlen kollégám, aki nem is-
mert úgy látszik eléggé, javasolta egyszer, hogy fel kéne venni a
Pártba, mert tulajdonképpen jó ember vagyok. Az akkori párttit-
kárnak, szégyenkezve ugyan, de muszáj volt megkérdeznie erről,
mire azt válaszoltam, ha eddig megúsztam, miért hozzak magamra
szégyent. Megkérdeztem az ajánlóm nevét, megmondta, és akkor őt
is elküldtem, még meg is sértődött, hogy ő csak jót akart. Semmi-
lyen érdem nincsen ebben, egyszerűen hiányzott belőlem a vállal-
kozó kedv ahhoz, hogy naponta szembe köphessem magam.

A mozgalmi betagolódást mindig is elutasítottam, annak ellenére, hogy
a második lakitelki találkozón magam is részt vettem, és az SZDSZ
előzményének számító Szabad Kezdeményezések Hálózatában is ben-

antik szerzőket, perzsa
eposzt, humanista la-
tin irodalmat, Dantét,
Aranyt, Jókait, s köz-
ben rendszeresen hív-
tál kortárs írókat a
Móra Kollégiumba,
esti beszélgetésekre.

Szinte minden meg-
nyilatkozásod provo-
katívnak, a fennálló
oktatás- és kultúrpoli-
tikával összeegyeztet-
hetetlennek számított
1989 előtt. Uralkodó
konform ideológiákkal
sem akkoriban, sem
azóta nem kötöttél
kompromisszumokat.
Hogyan tudtad megő-
rizni integritásodat?

Egy korábbi nyilatko-
zatodból idézek: „úgy
szabadultunk fel, hogy
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ne voltam, vagy aláírtam a Fideszt ért rendőri zaklatások elleni til-
takozást is. Ám a pártfegyelem nem rám van szabva, s emiatt se az
SZDSZ-be, se az MDF-be nem léptem be, amikor azok párttá alakultak.
Ennek ellenére megragadott például Antall József személyisége, aki-
nek a fanyar és néha akasztófahumora közel állt a lelkemhez, tisz-
teltem a tudását és bölcs embernek tartottam. Ismertem őt korább-
ról, mivel a 80-as években különböző baráti, értelmiségi társaságok
összejártak kisebb-nagyobb rendszerességgel magánlakásokban. 91
májusában aztán Katona Tamás, akit régről ismertem (Szegeden is
együtt tanítottunk) s akkor épp külügyi államtitkár volt, nagy meg-
döbbenésemre, delegált egy küldöttségbe. A Helsinki-megállapo-
dásnak voltak akkoriban úgynevezett utótalálkozói, és a kulturális
utótalálkozó színhelye Krakkó volt. Nem sejtettem, hogy ez egyfaj-
ta főpróba lesz. Csak a helyszínen derült ki, hogy a küldöttségből va-
lakinek fel kell szólalnia, így az egyik éjjel írtam egy beszédet, amit
aztán „non paper”-ként elfogadtak és szétosztottak. Arról szólt rö-
viden, hogy a nemzeti kisebbségek kulturális örökségeit nagyobb vé-
delemben kell részesíteni, és nagyon örültem, hogy például az olasz
küldöttség kitörő örömmel fogadta, gondolom azért is, mert olaszul
beszéltem, de látszott, hogy nem csak emiatt tetszik nekik. Nem sok-
kal azután, hogy visszajöttem, egy vasárnapi nap, mikor épp misén
voltam, telefonált a lakásunkra Jeszenszky Géza. Visszahívtam, s nagy
rémületemre kiderült, engem szeretnének Rómába nagykövetnek. Kér-
tem két hét gondolkodási időt és próbáltam hárítani, illetve másokat
javasolni magam helyett. Volt olyan, aki bejött velem a Külügybe, tár-
gyalt Katonával, s amikor látta, hogy miről van szó, nem vállalta, de
volt olyan is, aki eleve visszautasította. Elbíztam talán magamat, és
úgy gondoltam, viszonylag ismerem Olaszországot, s mondjuk
kulturális szempontból elfogadható leszek. Arról persze fogalmam
sem volt, hogy milyen szervezeti keretek között fog a munkám zaj-
lani, hiszen életemben egyetlen nagykövetségen sem voltam. Pon-
tosabban a perzsa követség egy fogadásán jártam, ahol a később ki-
végzett miniszterelnök rúgott be Fock Jenővel, de oda is csak azért
kaptam meghívást, mert túl kevés perzsa szakos volt Pesten. Miután
kimentem, az első héten úgy gondoltam, jobb lenne inkább megszökni,
de aztán kitartottam és talán valamelyest sikerült pedagógiai eré-
nyeimet is kifejteni a diplomáciai személyzet körében. A volt szocialista
országok nagyköveteitől egyébként nem sokban különböztem. A len-
gyel nagykövet filmesztéta, a felesége művészettörténész volt. Az al-
bán követ egy ottani Akadémiai Kutatóintézetben dolgozó közép-
kortörténész, a horvát egy egyházjogász-professzor, a későbbi cseh
követ színházi ember volt, Havel környezetéből, a szlovákok egy ke-
reszténydemokrata öreg urat küldtek ki, aki tíz évet ült, mint vati-
káni összeesküvő. A bolgár, aki Róma után Londonban lett nagykö-
vet, műfordító volt és esszéket írt. Miután a Szovjetunió felbomlott, az
első ukrán nagykövet egy olasz professzor volt, Kijevből. Úgy látszik
tehát, hogy az első nagyköveti gárdába szándékosan bölcsészeket és

nem adtunk érte sem-
mit (…) olyan Eu ró -
pá val találkoztunk,
amely nem kíváncsi
ránk. Ez rettenetesen
demoralizáló volt…”
Hogy tekintesz erre a
periódusra, a rend-
szer váltásra, voltak-e
reményeid, illúzióid,
és ezekhez köthető-e,
hogy elvállaltad Ró -
má ban a nagyköveti
szolgálatot?
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tudósokat vetettek be, akik valami pozitív imázst tudtak felmutatni
országukról. Meglehet, minderre csak a látszat fenntartása miatt volt
szükség, hogy a régi apparátus közben hatékonyabban végezhesse
munkáját, s ránk, kultúrembernek tűnő majmokra, csak a reprezen-
táció miatt volt szükség. Mindenesetre nem ríttam ki az úgynevezett
szövegkörnyezetből, s mivel előtte harmincötször jártam Olasz or szág -
ban, bizonyos hitelességgel tudtam a legkülönbözőbb emberekkel be-
szélgetni, a rokonszenvüket is kivívtam, legalábbis így vettem észre.
Sokat utaztam, Olaszország tipikusan policentrikus ország, nagyon
fontos a regionalizmus, külön-külön kellett a magyar kapcsolatokat
megszervezni, ezért aztán feltámasztottam a tiszteletbeli konzuli há-
lózatot, amely a két háború között virult, s ez azóta is megvan, jó ered-
ményeket hozott. Római és olaszországi magyar emigránsok is bi-
zalommal fogadtak, és ez is számított, mert sokan negyven vagy ötven
évig nem tették be a lábukat a nagykövetségre. Számomra szimbo-
likus volt, hogy a kommunista hatalomátvétel előtti utolsó követsé-
gi munkatárs, Fábián Sándor, aki utóbb emigrált, megőrizte a követség
zászlaját, s amikor megismerkedtünk, felajánlotta, hogy visszaadja.
Sok mindent el lehetett intézni bizonyos kulturális megközelítések
mentén, s aztán persze többször előfordult, hogy az olaszok által fel-
kínált komoly lehetőségeket a mi itthoni gyanakvásunk, hozzá nem
értésünk és merevségünk lehetetlenített el. Az itthoni helyzetet, a gyű-
lölet fortyogását és az ezzel kapcsolatos em beri minőségromlást min-
dig csak éves nyári szabadságaim során érzékeltem, s aztán már az
indulatokat az én személyemre vetítve is megtapasztalhattam. Egy-
kori barátaim hol hazaárulónak, hol fasisztának tekintettek azért, mert
egyáltalán diplomataszerepet vállaltam az Antall-kormány szolgá-
latában. A sérelmeken már rég túl vagyok, szerencsére alaposan ta-
nulmányoztam Dantét, s vele az emberi gonoszság bugyrainak meg-
annyi változatát. Nagyon becsülöm Arany Jánost, Kemény Zsig mondot,
Zrínyi Miklóst, de azt lehet mondani, ők nem szenteltek az emberi
elkárhozásoknak ilyen intenzív figyelmet — bár kétségtelen, hogy so-
kat tudtak erről ők is, mint ahogy az is igaz, mindegyikük olvasta
Dantét. Négy évet töltöttem le, aztán visszatértem az Intézetbe, de
az egészet azóta se bánom.

Azt hiszem, ezt leginkább úgy lehetne lemérni, ha megnéznénk, me-
lyik téma, probléma hogyan, miért vetődik fel, s kap újabb aktualitást
a különböző korokban vagy az én kutatásaim során. A neolatinos
vonal mindig is jelen volt és van, hogy úgy mondjam, a folyamatos
felhalmozás állapotában vagyok e tekintetben, s nagyon szeretném,
ha lenne belőle egy összefoglaló könyv, még ha itt még ezer meg ezer
kiadatlan szöveg vagy csak egyetlen példányban fennmaradt nyom-
tatvány is van, amelyet nem olvasott még senki. Ha erre állítanék rá
mindenkit, akit csak tehetnék, akkor is csak tíz-tizenöt év múlva vár-
hatnánk kielégítő eredményeket. A kutatás jelenlegi szintjén inkább
egy kézikönyvet szeretnék megírni, Bevezetés a neolatin filológiába

Rendkívül szerteága-
zó irodalomtörténészi
munkásságod, tizenkét
köteted jelent meg ed-
dig, amelyeket rövi-
desen újabbak követ-
nek, de még így is több
kötetnyi publikációd
vár összegyűjtésre.
Hogyan látod, e kü-
lönböző tematikájú kö-
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lenne a címe, Jozef IJsewijn módszerével, aki szintén azt foglalta
össze angolul, amit már lehet tudni és kijelölte a kutatás perspektí-
váit. Az első kiadása óta megjelent a második is, tetemesen bővítve
és átdolgozva, s közben az őáltala kijelölt csapáson szépen mendegél,
illetve száguld időnként a kutatás azóta is a legtöbb országban. Egy
ilyet, amely a magyar anyagra koncentrálna, feltétlenül jó lenne meg-
írni. De hát az ember jobban szeret arról beszélni, amit meg akar írni,
mint amit már megírt, hisz az ott van, olvassák el! Nem is szeretem
a régebbi dolgaimat olvasni, csak ha nagyon muszáj. A másik tervem
pedig egy Arany-könyv. Arany János születésének 200. évfordulója
2017-ben lesz, s szeretnék akkor letenni egy szép nagy Arany János-
könyvet az asztalra, addig pedig több kisebb-nagyobb tanulmányt,
amelyek ezt előkészítik. Legelsőnek Az elveszett alkotmányról, erről a
talán legelhanyagoltabb művéről a költőnek. Móricz ugyan nagyon
felemelte Az elveszett alkotmányt, de csak azért, hogy számon kérhesse
utána Arany későbbi, szerinte nem létező írói bátorságát, ezt a szót is
használja. Az elveszett alkotmány olyan fantasztikus, vulkanikus rob-
banás, amelynek rengeteg összetevőjét még mindig nem ismerjük.
Barta János hasonlóképpen fedezte fel annak idején Kemény
Zsigmond első, váratlan feltörő, gejzír-szerű művében, a Gyulay
Pálban ezt a később bizonyos fokig tényleg vissza nem térő sokszí-
nűséget. Keményt is nagyon szeretem, és ebből a szempontból hal-
latlanul rokonnak érzem Arany indulásával. Arany kezdetben még
talán többre becsüli a tragédiát (csak hogy hát Szalontán nincs szín-
ház, nem is véletlenül ment el színésznek), s leginkább Shakespeare
az ideálja, ő maga is írt drámákat, amelyeket a sógora aztán elége-
tett… ’Igen, hát én eltüzeltem, most már belátom, hogy kár volt’ —
mondja utóbb a derék sógor. Elképzelni is szörnyű, hogy Arany János
kiadatlan tragédiáival fűtötte be a kályhát. Az egyik öt felvonásos
mű volt, Perényiek volt a címe, ennyire emlékezett. Arany a drámai
művek után találja meg a komikus eposzban azt az ideális közeget,
amelybe minden belefér, s amelynek pedig megvoltak a maga ko-
moly műfaji szabályai. Ráadásul Csokonai, akit imádott Arany, s aki-
nek az egy-két kiadatlan, cenzúra miatt meg nem jelentetett műve
meg is maradt Arany kézírásában az Akadémiai Könyvtárban, tehát
Csokonai nemcsak gyönyörű példáit adta ennek, leginkább a Do -
rottyát, hanem teoretikusan is értekezett róla. Arany tudta, hogy mit
csinál, amikor ezt az adott keretet, tehát a komikus eposzt hirtelen
valami másra kezdi használni, s ilyen értelemben ez őstojás… Pet -
rarcában pedig megtaláltam magamnak azt a világirodalmi klasszi-
kust, aki talán még vérmérsékletben is hasonló hozzám, tehát folyton
szeretne élni, és ehelyett olvas, vagy folyton szeretne olvasni, de ehe-
lyett él. Durván összefoglalva, a szerencsétlen egyfolytában számű-
zöttként vándorolt, és ezt tartotta élete fő jellemzőjének, legalábbis a
befejezetlen önéletrajzában. Én is, különösen hogy a MÁV jóvoltá-
ból egyre messzebb van ugye Szeged, egyre középkoribb körülmé-
nyek között lehet megközelíteni, de azért hetente megközelítem.

tetek mennyire illesz-
kednek egymáshoz,
van-e közös vonás
bennük, melyek azok a
problémák, amelyek
leginkább, visszaté-
rően foglalkoztatnak
az egyes művek, kor-
szakok vizsgálatakor?

453

Eleje:Layout 1  2011.05.18.  12:43  Page 453    (Black/Black plate)



Szándékosan nem túl tragikusra, de komorra színeztem a hangne-
met, azon egyszerű oknál fogva, mert a kultúra nem automatikusan
kerül át az új nemzedékekhez, hanem egy véres-verítékes tanulási
folyamatban, és ha csak az egyetemi képzést nézzük, akkor egy
ideje már szorosan összetartozó egységeknek a módszeresen le-
rombolásáról beszélhetünk. Ha a közoktatást is hozzá vesszük,
akkor szinte húsz éve tart e rémes folyamat. Ugyanakkor pedig
olyanoknak kellene e tendenciákat menetközben megfordítaniuk
és kijavítaniuk, akik maguk is már a rombolás áldozatai, ráadásul
egy olyan környezetben, amely egyre közömbösebb. Azt lehet mon-
dani, jó, ha ötven év alatt el lehet érni egy olyan szintet, ahol a ve-
szély már elmúlik. Nem lehet eléggé félreverni a harangot. Itt nem
csak a latin műveltségről, nem csak az irodalom-központúságról
van szó, hanem arról, hogy az ember, szerény véleményem szerint,
közösségi lény, a közösségek pedig pillanatnyilag a Földön kultú-
rák szerint oszlanak meg. Ha a magyar kultúrát szétromboljuk,
akkor a hordozói, az egyedek megszűnnek nemcsak magyarnak
lenni, hanem embernek is, mert abban a szent percben az ember
mivoltukban is sérülnek. Amennyiben ezt az ezer éves vagy annál
régebbi „hangolást”, amely képes volt az üzeneteket kiszűrni az
űrből, elrontjuk gyerekes csínyből vagy gonoszságból, akkor egy-
szerűen az illető készüléket, ez esetben magát az egyént tesszük
tönkre. Aki ezt nem látja be, az nincs tisztában a kultúra alapjaival,
nincs tisztában az emberélet minőségének és tovább adhatóságá-
nak a mikéntjével. Teljesen nyilvánvaló, hogy ha egyszer már elő-
deink kidolgoztak egy úgy-ahogy, de működő szisztémát, azt nem
szétrombolni kell és felcserélni egy félreértett amerikai vagy úgy-
nevezett globális modellre. Nálunk talán éppen akkor vezették be
a leginkább a hollandra emlékeztető, bolognainak nevezett modellt,
amikor az éppen Hollandiában vezetett a teljes összeomláshoz. Túl
komoly a dolog ahhoz, hogy csak a felelősöket keressük. Mielőbb
rendbe kellene hozni a dolgokat, mégpedig nagyon gyorsan, mert
minden egyes tanév újabb rettenetes veszteségeket, lemorzsolódá-
sokat okoz. Csak körül kell nézni a totálisan elhülyült embertöme-
gen, amelyet módszeresen, drága pénzen, hatszor annyiért, ameny-
nyivel észt is csöpögtethettek volna beléjük, sikerült kitenyészteni.
Annyi biztos, hogy ennél sürgetőbb ügy nincsen Magyarországon.
Legyen hozzánk irgalmas az Isten, legalább annyira, mint az Atyák
bölcsessége című híres korpuszban ahhoz az egyiptomi atyához, aki
a sivatagban meg akarta látogatni Szent Antalt, de eltévedt, ám
imádkozás közben megjelent neki egy kéz, és mutatta előtte az utat,
egészen addig, míg oda nem talált. Nem árt tehát, ha mi is imád-
kozunk, s akkor nekünk is megjelenik talán egy ilyen kéz egyszer.

Úgy látom, a kulturá-
lis tradíciók folytatha-
tósága az egyik neural -
gikus pont, amelyhez
újra és újra visszatérsz.
Publikáltál is egy nagy
visszhangot kivál tó cik-
ket 2010 máju sában,
Nemzeti tudo má -
nyok és oktatás cím-
mel, amelyhez sokan
szóltak hozzá pozití-
van. A rendszer-vál-
tozásnak nevezett for-
dulat után milyen
újabb kihívások elé ke-
rült a szakma és az ok-
tatás?
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