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A költő fia

A Veszprém megyei, bazsi születésű Simon István költő fiával, Simon Istvánnal beszélgettem 2009-ben 
budajenői házuk nappalijában a sorsszerűségről, az atyai örökségről, az emlékekről, munkájáról és arról a bő-
röndről, amibe az igazán lényeges dolgok mindig beleférnek.

– Az 1989-es év fontos, elmélkedésre méltó évfordulókat rejt magában az életével, édesapjával és családjával kapcso-
latban. Simon István 1975-ben 49 éves korában hunyt el, ön ebben az évben lesz 49 éves…

– Igen, az idén töltöm be – édesapámhoz hasonlóan szeptemberben – a 49. életévemet. Balázs fiam (aki az első 
gyermekem) születésekor 34 éves voltam, annyi, mint apu az én születésemkor. 15 éves voltam halálakor 1975-
ben, ő 49 lett volna abban az évben. Hiszek a sorsszerűségben. Minden egyes embernek küldetése van, ha úgy 
tetszik keresztje. Ez független attól, hogy hiszünk-e egy megváltóban, melyik felekezethez tartozunk, egyáltalán 
formai és spirituális értelemben kapcsolódunk-e egy szigorúan vett vallásossághoz.

Tavaly előtt nyáron avatták budapesti lakóhelyén – a Raul Wallenberg u. 7. szám alatt – emléktábláját. Pár hó-
nappal később ugyanannak a háztömbnek a másik oldalán mi, egy baloldali demokrata, Peyer Károly Társaság 
ügyvivői – kerestük Peyer lakását. Végül megtaláltuk, és hála az ott lakó tulajdonosnak, megnézhettük belülről 
is. Lefelé baktatva a lépcsőházban kinéztem az egyik folyosói ablakon. Áramütésként hatott a felismerés: szüleim 
korábbi lakásának – a háztömb belső közös udvarára néző – folyosójára láttam. Vagyis gyerekként, kamaszként 
többször láthattam annak a szociáldemokrata személyiségnek lakását, akinek munkásságával, a hozzákapcsoló-
dó problematikával az ún. Peyer-kérdéssel évtizedek múlva foglalkozni kezdtem történészként.

– Azt már tudjuk Csokonaitól, hogy: „Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországban”. A költő fiának lenni: ál-
dás vagy átok?

– Mindenki másképpen éli meg ezt az állapotot illetve a sorstól kapott adottságot. A személyiségtől, egyéntől 
függő, ki mit visz tovább, mit vállal az örökséggel. Teljesen érthető, hogy az első sztereotip kérdés volt korábban: 
írok-e verseket, költő vagyok/leszek-e? Ha azt a tehetséget nem is örököltem, ami kell a költővé váláshoz, a világ-
gal szembeni vagy inkább a világhoz való viszonyulásomban lírai érzékenységet, szemléletmódot kaptam. Már 
kamaszként fogékony voltam, nyitott a mulandóság gyötrelmes szépségére. Hetvenes években gyakran órákig 
elmerültem a régi belső Józsefvárost-Ferencvárost-Terézvárost jelentő utcák gangos bérházakkal szegélyezett 
jellegzetes hangulatában. Megrendülten szembesültem egy nehezen megfogalmazható csodával. Azóta is sze-
relmese vagyok ezeknek a régi bérházaknak. Furcsán izgalmas rádöbbenni a belső hasonlóságokra. A makacssá-
got, a belső és egyúttal játékos szemérmességet cipelem magamban, magammal. Nem harsány, nem harsogó cél-
tudatosság, konfliktuskezelés és -vállalás hasonlóságára is rádöbbenek.

Ritkán nyílt meg a teljes őszinteségével az előbb említett szemérmességéből is következően. Egy állandó fe-
szült készenléti állapotban élt, belső alkotói érzékenységgel. Gyerekként gyakran láttam fütyörészve fel-alá jár-
kálni a lakásban, később értettem meg, hogy ez is az alkotói izgalom levezetésére szolgált. 

– Édesapjának a Kortárs főszerkesztőjeként – a költői szerep mellett – megadatott az a nagyszerű feladat is, hogy az 
egyetemes magyar irodalom szálait összefogja és irányítsa…

– Harmóniára, lelki-szellemi egyensúlyra való ösztönösség, törekvés végig kísérte közszereplőként is. A Kor-
társsal kapcsolatban fogalmazta meg a különféle irányzatok, nézetek felé való nyitottságot. Túllépett az urbánus–
népi törésvonalon, a közös értékeket, találkozási pontokat kereste. A „kávéházi polgári” környezet is és – marad-
va személyes példánál – a bazsi szőlő inspirálta értékek, gondolatok egyformán részei egy nemzet kultúrájának.
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Az örökség másik oldala az a vállalás, amelyre – mint mindenre az életben – meg kell érni. Mindennek megvan 
a helye, ideje. A mai világgal egyebek mellett az is a bajom, hogy nem enged elég teret, időt a megérésre, szemlé-
lődésre, arra, hogy kifutása legyen a lelki, szellemi folyamatoknak. Az utóbbi években kezdtem el rendszerezően 
foglalkozni apu torzón maradt életének kérdéseivel. A közéleti Simon István vállalt konfliktusain keresztül kere-
sem a választ: miért és hol bicsaklott meg élete a hetvenes évek első éveitől? A Kortárs folyóirat szerkesztőjeként, 
főszerkesztőjeként a kádári kultúrpolitika aknamezőjén egy természetellenes közegben tevékenykedett egy ve-
lejéig „természetes” harmóniára törekvő tisztasággal. Ebből a konfliktushelyzetből sajnos nem jöhetett ki győz-
tesen. Népi baloldaliként, elismerte az új – „szocializmusnak” nevezett – rendszer sorsfordító értékeit, ugyan-
akkor – bizonyos értelemben – kívülálló maradt, rendszeridegen. Eddig csak sejtéseim vannak, mozaikdarabok, 
megpróbálom a lehetőségekhez képest megtalálni a legvalószínűbb magyarázatot. Nehéz és valószínűleg lehe-
tetlen szubjektív tényezők, megközelítések, olykor indulatok nélkül keresni a válaszokat. Gyűjtöm az anyagokat 
a levéltári forrásoktól a sajtó-, könyvészeti feldolgozásokig, forrásokig bezárólag. Egyre kevesebb az élő szemta-
nú, barát, kortárs, aki hiteles adatokkal, információkkal szolgálhat, segítheti nyomozásomat. 

Hálás vagyok Bazsi polgármesterének, Szentes Lacinak, aki nagy empátiával, lelkesedéssel őrzi annak az em-
lékét, aki ebből a Sümeg melletti kicsiny faluból elindult „gyalog úrtól a világba”. Minden évben, szeptember-
ben – születésnapjához közeli hétvégén – emléknappal tisztelegnek Bazsi lakosai a polgármester úr által szer-
vezett ünnepségen. Köszönettel tartozom a Veszprémi Múzeum munkatársainak – itt hadd említsem meg Ács 
Anna nevét –, akik sokat tettek azért, hogy a szülői házban kialakított emlékmúzeum (negyedszázada már) fo-
gadhatja az érdeklődőket.

– Említette, hogy a lírai érzékenységet, a nyitottságot édesapjától örökölte. De milyen szellemi irányzatok hatottak a 
15 évesen apa nélkül maradt fiúra, melyek végül történésszé érlelték?

– Kegyes volt hozzám a sors. 1980 óta – egy év megszakítással – a közgyűjtemény területén dolgozom. 13 évig 
az ELTE Egyetemi Könyvtár alkalmazottjaként egész életemre kiható élményekkel, szellemi, intellektuális és 
konkrét, személyes találkozásokkal gazdagodtam. A gazdasági, pénzügyi káoszba csúszó kirakatszocializmus 
éveiben olyan hivatalosan tiltott szerzők gondolataival, érzéseivel, nézeteivel ismerkedhettem, mint Bibó, Márai, 
Koestler. De hozzájuthattam szinte első kézből hazai szamizdat kiadványokhoz is (Beszélő, Hírmondó). Külön 
szellemi sziget volt, máig tartó barátságokkal. Itt hajóztam át az új rendszerbe 89/90 fordulója utáni hónapokban. 

Újra szembesüljünk a véletlen, vagy sorsszerűség jelenségével… 1994 után a Magyar Országos Levéltár le-
véltárosaként, az MSZMP-iratok referenseként már beleláthatok a kádári ellenforradalmi rendszer döntési me-
chanizmusába, azokba a dokumentumokba, amelyek a nyolcvanas évek végén még örök időkig elérhetetlennek 
tűntek…

Az ún. Peyer-kérdés problematikájával foglalkozom lassan másfél évtizede. Pontosabban az ahhoz kapcsoló-
dó, abból elágazó mozzanatokkal, a (szociál)demokrácia morális, etikai tartalmának dokumentálható jelensége-
ivel. Elkezdtem egy fokozatos építkezést, amelynek közbülső állomása egy disszertáció kézirata volt. Aki törté-
nelemmel foglalkozik, tudja, hogy soha nincs vége, nem lehet elégedetten hátradőlve pontot tenni a történet vé-
gére. Már most teljesen másként írnám meg a megvédett PhD-értekezésemet, éppen most dolgozom a kiegészí-
tésén, szerkesztésén. Reményeim szerint nyáron elkészül a végleges kézirat egy kiadó számára.

– Mint történész, hogyan látja a mostani politikai helyzetet?

– Nem hiszek a belső, értéknélküli, csak anyagiakban gondolkodó demokráciában. Én is naiv idealizmussal 
reménykedtem 89-90-ben. A már korábban említett – Márai, Bibó által is képviselt morális, etikai „polgári” de-
mokrácia elvei szerint rendezkedik be az új társadalmi -gazdasági-politikai rendszer. Ehelyett látja, érzi minden-
ki, hol tartunk most… A politikai elit közös felelőssége, hogy húsz év alatt nem készítette fel, nem tanította meg 
a társadalmat konfliktuskezelési mechanizmusokra, nem teremtette meg a demokrácia „étoszát”.

Nem tette világossá, egyértelművé, hogy a demokrácia és a kapitalizmus – bár egymást feltételező ténye-
zők, kategóriák – nem szinonimák, a demokrácia lelkisége más és több. Ehelyett sikerült egy csapdahelyzetbe 
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belesodorni az ország társadalmát. Egy olyan hamis, látszólagos kizárólagosságra építő helyzetbe, amely kísér-
tetiesen hasonlít az 1945 utáni évek egyes mozzanataira, jelenségeire. Itt ér össze az utóbbi hat évtized a készülő 
kéziratomban is. A lózungdemokrácia, a szervetlen fejlődés és tartalom végig kísér bennünket 1945 óta. Sajnos 
abszurd a felvetés, amellyel én is szembesülök kutatásaim során: megengedheti-e magának az értelmiségi napja-
inkban az idealizmus luxusát? Napjainkban itt kap új tartalmat az írástudók árulása.

Sem az ún. baloldalon, sem az ún. jobboldalon nem látok hiteles megnyilvánulást, bár ha belegondolunk, vé-
giggondoljuk, hogy 1990–92-höz képest ki hol van, ki mit mond, talán fölösleges feltenni ezt a kérdést. A neoli-
beralizmus és nemzeti radikalizmus képviselői hamis, demokráciától is és patriotizmustól is idegen értelmezési 
keretben gondolkodnak, keresik a válaszokat. Jelenlegi demokráciánk egyik lényeges csapdahelyzete szerintem, 
hogy mind az ún, „bal” mind az ún. „jobboldal” által sugallt történeti-kulturális értékek, normák normális eset-
ben mindenki számára természetesen vállalhatók lehetnek. Ennek ellenére egy ideológiai mezőben elhelyezve 
hamis kérdésekként hamis válaszokat szülnek. 

Természetellenes törésvonalak keletkeztek a magyar kultúrkampf mezőjében. Amíg nem szabadulunk meg 
ezektől a hamis tükröződésektől, addig sem az antiszemitizmus (amely egyébként pontatlan meghatározás), 
sem a romakérdés problematikájával nem tudunk őszintén és hitelesen polgári módon szembenézni. Ha meg-
engedi egy – lehet, hogy félreérthető – hasonlattal, példával érzékeltetném, mire gondolok. A neoliberalizmusra 
épülő pénzügyi – és kulturális globalizáció demokratikus értékeket csorbító jelenségeire nem a Szent Korona-
eszme köré épített ideológia a megfelelő válasz. Vissza kell adni a fogalmak, történeti kategóriák eredeti jelenté-
sét. Gyáni Gábor történész 2002-ben egy interjúban a bal- és jobboldal sérülékeny önképéről ill. a politikai elit 
morális felelősségéről beszélt, sajnos megállapítása semmit nem veszített aktualitásából. 

– Végül kanyarodjunk vissza újra az irodalomhoz. Ha hosszú útra készülne, milyen műveket vinne feltétlenül magá-
val, melyek azok, amelyek mindenképpen beleférnének a bőröndjébe?

– Húszas éveim elején találtam rá Kosztolányira. Azóta is ő a legközelebb álló alkatilag, érzésvilágában, játé-
kosságában egyaránt. Az esendőségünkről, gyarlóságainkról számomra legmegrendítőbben a Kövér bíró című 
novellájában szembesíti az olvasót. Ha csak néhány verset vihetnék magammal, akkor Illyés Egy mondatát a 
zsarnokságról, Kosztolányi Hajnali részegségét, Márai Halotti beszédét és Édesapám Rapszódiáját az időről 
mindenképpen beletenném a bőröndbe. Próza tekintetében Kosztolányi novellás köteten kívül Hrabal- és Dino 
Buzzatti-kötet feltétlenül beleférne abba a bőröndbe.


