
AUGUSZTUS

8484

Korniss Péter
fotóművész (Kolozsvár, Románia, 1937. augusztus 4.)

A fotográfi a ajándéka, hogy megörökíthetjük a 

legtünékenyebbet is: az embert – abban a világ-

ban, amelyet maga teremtett és éltet.

Pásztorfiú (1975)

Papp Zoltán felvétele
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Adamik Tamás
nyelvész, klasszikus fi lológus (Kecskemét, 1937. augusztus 6.)

A minap elővettem népiskolai értesítőkönyvemet, 

végiglapoztam, és sok minden eszembe jutott. 

Ezekből az emlékekből vetek papírra néhányat, 

hogy felidézzem azt a kort, amely gyermekéveimet 

alakította, csiszolta.

 Első nap az iskolában. Az iskola nagyjából öt 

kilométerre lehetett a házunktól. Az út azonban 

egyenesen az iskolába vezetett, csak végig kellett 

rajta bandukolni. Eleinte illedelmesen ballagtunk: 

a két nagyobb testvér közrefogott, és így gyalogol-

tunk. Egy idő után azonban unalmasnak találtuk 

ezt a feszes menetet, és Jóska engedélyével a be-

tonút közepén haladó szurokcsíkon meneteltünk 

libasorban. Ez igen kellemes volt, mert a nap me-

legétől meglágyult szurok kellemesen bizsergette 

a talpunkat. De egy idő után ezt is meguntuk, és 

újabb játékba fogtunk. A lágy szurokból egy öklömnyi golyót gyúrtunk, s azt gu-

rítgattuk. Igen jót játszottunk, nem éreztük az idő múlását. Csak az volt a fur-

csa, hogy amikor az iskolához értünk, nagy csöndesség fogadott bennünket: az 

iskola udvarán senkit sem láttunk. Igencsak megszeppentünk, mert ez azt je-

lentette, hogy már elkezdődött a tanítás.

 Megilletődve, csendesen nyitottunk be a tanterembe. A tanító bácsi ott állt 

a dobogón, a gyerekek pedig hátratett kézzel, csendben ültek; a bal oldali pad-

sorokban a lányok, a jobb oldalikban a fi úk, az első osztályosoktól a negyedike-

sekig. „Hát ti mit akartok?” – kérdezte Sebők Lajos tanító úr. „Iskolába jöttünk 

– felelte Jóska bátyám –, és elhoztuk az öcsénket is, aki most kezdi az elsőt.” 

A tanító úr tekintete egy kissé megenyhült, s csak ennyit mondott: „Gyorsan 

a helyetekre!” – és az üres hátsó padsorra mutatott. Megkönnyebbülve oson-

tunk a padok felé, de még nem értünk a helyünkre, amikor felcsattant a ta-

nító úr hangja: „Vissza az egész banda!” Rémülten fordultunk meg, majd visz-

szamentünk, s oda néztünk, ahová a tanító úr mutatott: le a padlóra. A tisztára 

sikált szép fehér padlón fekete szurokfoltok éktelenkedtek.

 Jó darabig dörzsöltük a padlót sikárkefével, kapartuk bicskával, s úgy-ahogy 

eltüntettük a foltokat. Végre a helyünkre mehettünk, de alighogy lehuppantunk a 

padra, berohant a tanító bácsi felesége, és ezt kiáltotta: „Lajos, légiriadó, engedd 

haza a gyerekeket!” A tanító úr elbocsátott bennünket. Kiérve az udvarra feltekin-

tettünk az égre: fölöttünk a magasban kicsi, fénylő repülők úsztak Budapest felé. 

Ebben a tanévben ez volt az első és egyben az utolsó napom is az iskolában.

 Imre bácsihoz költözünk. A háború egyre jobban közeledett felénk. Ezt 

két jelből pontosan meg lehetett állapítani. Késő éjjel egyre több fénygolyót és 

fénycsóvát lehetett látni kelet felől az égen, reggel pedig gyakran láttunk se-

besült lovakat bolyongani a kukoricásban. Egyszer aztán katonák és csendőrök 

érkeztek hozzánk, anyámat keresték. Betessékelte őket a tisztaszobába, ne-
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künk, gyerekeknek kint kellett maradnunk. Nem sokáig maradtak a katonák, 

de utána anyám nagyapámmal és idősebb testvéreimmel sokat tanácskozott. 

Két-három nap múlva anyám a vacsoránál közölte velünk, hogy el kell köl-

töznünk, mert a csata Kecskemétért a mi földünkön lesz. Meg is beszélte már 

egyik nagybátyánkkal, Imre bácsival, aki Kecskeméttől északnyugatra egy nagy 

majorságban lakott, hogy egy időre hozzá költözünk. Meg is kezdtük a köl-

tözködést. Csak az állatokat és a legszükségesebb ruhadarabokat vihettük ma-

gunkkal. Én Pista bátyámmal a disznófalkát hajtottam, Jóska bátyám pedig a 

nagyapámmal együtt a teheneket.

 Hadszíntér volt a tisztaszoba. Anyám elhatározta, hogy elmegy megnézni, 

mi lett a gazdasággal. Jóskát, aki akkortájt tizenegy éves volt, magával víve el-

indult. A tanya Kecskeméttől délre, a várostól durván másfél kilométer távolságra 

volt, amelyet ötven hold földdel felesben béreltünk. Szarvasos tanyának hívták, 

mert a ház keleti végén volt egy kiemelkedő toronyszerű rész, rajta egy bronz-

szarvassal. A ház közelébe érve gyökeret vert a lába a borzalomtól: mindenfelé 

hullák hevertek, emberek és lovak vegyesen, szétlőtt és kiégett autók és ágyúk. 

Házunk vége is belövést kapott, nagy rés tátongott rajta. Anyám ezen a nyíláson 

lépett be a tisztaszobába, amelynek közepén egy tűzrakás nyomai éktelenked-

tek, elszenesedett széklábakkal, a falak mellett hullák hevertek. Átmenve a kony-

hán a nagy magtárba lehetett jutni. Az ajtaja le volt szakítva, az ott tárolt ga-

bona közepén pedig egy döglött ló hevert. Anyám döbbenten szemlélte e ször-

nyűségeket, de nem sokáig tehette, mert lépéseket hallott, s ahogy megfordult, 

egy orosz katonát látott feléje közeledni. „Jóska, ide gyere!” – kiáltotta, majd 

megragadta Jóska kezét, és kirohant a házból, meg sem álltak a városig.

 Egy darabig még Imre bácsiéknál laktunk, majd anyám egy szobát bérelt 

Kiskecskemétben, utána pedig még Gyurka bácsiéknál is tanyáztunk egy ideig. 

Úgy egy év múlva rendbe hozattuk a szarvasos tanyát, és visszaköltöztünk.

 Kanászkodás keresztapámnál. 1945. szeptember 1-jén újra kezdtem az el-

sőt, mégpedig Kecskeméten, a Muszáj és a Cigányváros közötti kis iskolában. Ide 

jártunk Pista bátyámmal. Sok emlékem nem maradt róla. Csak a pálcákra emlék-

szem: a hosszú füstösre, a középhosszú barnára és egy rövidebb faszínűre, amely 

igen alkalmas volt körmösök osztására. Hogy itt elvégeztem az első osztályt, bi-

zonyítja az értesítőkönyvem, amely a második osztállyal kezdődik. Biztosan volt 

valamiféle papírom az első osztály elvégzéséről, máskülönben nem íratkozhattam 

volna be a másodikba. Ezt az osztályt a már említett városföldi I. sz. népiskolában 

kezdtem, 1946-ban. Ekkor már a Révész-tanyát béreltük, ismét ötven hold földdel, 

amely szintén Városföldön volt, de jóval kijjebb, nem messze az említett iskolától, 

a vasúttól mintegy kétszáz méterre. Itt jeles tanuló voltam Szűcs Kálmán tanító úr 

szigorú keze alatt, pedig az első félévben huszonöt, a másodikban pedig ötvennégy 

napot hiányoztam. Nem betegség miatt, hiszen gyermekkoromban sohasem vol-

tam beteg, hanem a munka miatt. Amikor eljött a nagy munkák ideje a földeken, 

akkor bizony nem mehettünk iskolába, mert minden kézre szükség volt.

 Negyvenhét nyarán nagy változás állt be életemben. Az egyik este betoppant 

hozzánk keresztapám, és ezt mondta anyámnak: „Te, Julis, sok a munka, add ide 

egy évre Tamást kanásznak, neked úgyis marad még elég gyereked.” Mivel ke-

resztapám sokat segített nekünk édesapám halála után, aki 1941-ben távozott 

közülünk, anyám nem tagadhatta meg a rokoni segítséget. Én sem tiltakoztam, 
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mert csábított az új világ és az új környezet. Még aznap este elmentem kereszt-

apámmal, akik szintén Városföldön laktak, de még kintebb, a Mindszenti úti iskola 

közelében. A munkám egyszerű volt. Reggeli után kihajtottam a disznókat legelni, 

dél körül behajtottam, ebédeltünk, ebéd után deleltünk, utána megint legeltettem 

vacsoráig. Így ment ez napról napra. Keresztapámtól kaptam egy kopott lóostort, 

s azzal hajtottam a falkát a Mindszenti út árkába vagy a zöldellő tarlóra.

 Az első kísérlet. Változtak az idők: elkezdődtek a téeszmozgósítások. Agi-

tátorok járták a tanyákat, és arról próbálták meggyőzni a gazdákat, hogy a kö-

zösben jobb. Gábor bátyám, aki széles látókörű ember volt, hiszen rendszeresen 

bejárt Kecskemétre a fodrászhoz, kocsmákba is el-eljárt, minden hírt első kézből 

tudott, több agitátort személyesen ismert, s tudta róluk, hogy sohasem szerettek 

dolgozni. Ezeket azután, amikor jöttek agitálni, durván kiosztotta. A tiltakozás 

ellenére a mi vidékünkön is kezdtek megalakulni a termelőszövetkezetek. Nem 

tehettünk mást, mint elköltöztünk oda, ahol még nem indult meg a téeszesí-

tés: a kerekegyházi tanyavilágba, Kecskeméttől mintegy tizenöt kilométerre, a 

Dunaföldvár felé vezető betonút mellé. Hát itt béreltünk ismét ötven hold földet, 

és a nyolcadik osztályt az alsópusztai általános iskolában végeztem.

 A Deli házaspár tanított itt: az alsó tagozatosokat a feleség, Manci néni, a 

felsősöket a férj, Deli József, akit nagyon megszerettem szigorú igazságossá-

gáért. Bejelentette a tanító bácsi, hogy kísérletezni fogunk. Elővett egy nagy 

zsákvarrótűt és szürke cérnát. A cérnát a tű közepére kötötte, egy kissé a tű 

foka felé, majd, fellépve a dobogóra, a másik végét odaszorította a tanári asztal 

kiálló széléhez. Ezután odahívott bennünket. Mi leguggoltunk körben és fi gyel-

tünk. A tanító bácsi meglökte a tűt, amely kétszer-háromszor körbefordult, 

majd lassított és megállt. Szó nélkül, feszülten fi gyeltük a kísérletet. Ezután 

ismét meglökte a tű fokát, a tű ismét körözött néhányat, és beállt ugyanabba 

az irányba. „Na látjátok – mondta a tanító bácsi –, itt egy titkos erő húzódik 

észak–dél irányba, s a tudomány feladata az, hogy a természet efféle titkos erőit 

kutassa.” Ezután Deli József olyan szépen beszélt a tudományról, hogy a tanítás 

után, amikor hazaértem és ettem valamit, folytonosan az motoszkált bennem, 

hogy kellene szereznem valamilyen tudományos könyvet.

 A testvéreim éppen deleltek, a tanya csendes volt. Ahogy tűnődtem magam-

ban, a tekintetem az udvaron a falhoz támasztott biciklikre esett, s máris felötlött 

bennem a gondolat: be kell bicikliznem Kerekegyházára, a vegyeskereskedésbe, 

hátha találok ott egy tudományos könyvet. Magamhoz vettem régóta kuporgatott 

néhány forintomat, biciklire pattantam, s a mintegy tíz kilométerre fekvő faluba 

karikáztam. A papírosztályra mentem, és az elárusító néninek azt mondtam, 

hogy kérek egy tudományos könyvet, nem baj, ha nehéz is. A néni mosolyogva 

nyújtott felém egy kopott, szürke könyvecskét. Csak az utcán mertem megnézni 

kincsemet: „Magyar és német zsebszótár tekintettel a két nyelv szólásaira, szer-

kesztette Kelemen Béla” – olvastam a címlapon. Hát, tényleg csuda sok idegen 

szó volt benne, s olyan furcsák, hogy délután, amikor kihajtottam a birkákat, so-

ha nem hallott szavaktól zengett a vidék. Csak egy oldalt tudtam belőle meg-

tanulni egész délután, pedig igencsak igyekeztem. Hát így ébredt bennem ér-

deklődés az idegen nyelvek iránt.
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Kántor Lajos
irodalomtörténész, kritikus, esszéíró (Kolozsvár, Románia, 1937. augusztus 7.)

A bűvös (vagy csúnya?) 

hetven közeledtével az 

ember sűrűbben kérdez 

rá a kapukra. Azokra, 

amelyek korábban ki-

nyíltak előtte, és a még 

remélt (esetleg meg-

célzott), jövendőbeli ka-

pukra.

 Ez a fajta „kapusítás” 

nem feltétlenül terv szerű; 

legalábbis én, amikor 

hozzákezdtem csa lád-

regény vázlatnak minő-

sített könyvem írásához, 

amely 2004-ben (a buda-

pesti Balassi és a kolozsvári Polis közös 

kiadásában) A kapu címet kapta, nem 

gondoltam rá, hogy sorozattá bővítsem 

kapuimat. Azóta elkészült és 2006 ta-

vaszán meg is jelent A mennyei ka-

pu (ebben az „apokrif kerek asztalban” 

a már nem élő író ismerősök, egykori 

barátok szólaltak meg, illetve jöttek el 

hívásomra kolozsvári házunkba, léptek 

be az első kapun), és tervezem az A Ko-

runk kapuit. Igaz, az utóbbit nem illene 

még címként kiemelnem, a már gépbe 

vert pár oldal nem jogosít fel rá, de bí-

zom benne, hogy valameddig csak el-

jutok a magam szubjektív Korunk-tör-

ténetének a rögzítésével.

 Most innen induljon hát a kérésre 

történő visszapillantás, hat évtizedre 

terjesztve ki a kapunyitást. Merthogy 

a kolozsvári Mátyás-szanatórium ka-

puját még nem én nyitottam, hanem a 

szüleim, az óvodára már nem nagyon 

emlékszem, legfeljebb a Bocskai-sap-

kás főtéri fényképet nézegetve rémlik 

fel valami, ahogy László Feri barátom-

mal (a mai neves zenetörténésszel) 

kézen fogva indulunk a világba. Az 

elemit átugrom, a Refor-

mátus Kollégium nagy-

kapuját, a régi és az új 

épületét azonban nem 

hagyhatom ki, már csak 

azért sem, mert előttem 

olyanok nyitották, mint 

Szabó Dezső, Kós Ká-

roly, Reményik Sándor, 

Jékely Zoltán. (Apáczait 

nem írhatom, mert az a 

ház, ahová ő járt taníta-

ni, csak néhány rom for-

májában maradt az utó-

korra.) A Bolyai Egye-

tem hajdani marianumi 

portája a bölcsészkarnak adott ott-

hont még az ötvenes években; ennek 

a kilincsét nyomta le sűrűn, 1959 áp-

rilisáig, az én legkedvesebb tanárom, 

a költő Szabédi László, és ugyanazon 

a katedrán dolgozott a nyelvész Sza-

bó T. Attila. A velem egy évfolyamra 

vagy fennebb-lennebb járt diáktársak 

közül már szintén a mennyei kapun 

át közlekedik Páskándi Géza és Szil-

ágyi Domokos, de még együtt ta-

possuk a hatvanas-hetvenes fordulót 

Lászlóffy Aladárral; irodalomtörténész 

szerzőtársam, Láng Gusztáv, akivel a 

romániai magyar irodalom 1944 és 

1970 közti történetét írtuk, egy évvel 

korábban esett át a kerek évfordulón.

 És aztán jöttek számomra a Ko-

runk kapui, még 1959-ben a Fő tér-

re, a Mátyás király szobrára néző, hogy 

majd megkezdődjék vándorlásunk a 

régi vármegyeházon át a mai Rákóczi 

útig. (Közben persze a soros román 

városatyák elvették a Rákóczi nevet, 

kaptuk helyette Eremia Grigorescu tá-

bornokét.) A már közel ötven Korunk-

szerkesztői év más városokbeli, tá-
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volabbi országokban történt számos 

kapunyitással társult, ezeket házról 

házra felidézni, leírni – újabb fél szá-

zadra volna szükség. Bukaresti és bu-

dapesti alkalmakat is csak nagyon 

válogatva tudok visszaidézni, írószö-

vetségi, akadémiai vagy éppen par-

lamenti épületektől a magánházakig. 

Alighanem az utóbbiak az érdeke-

sebbek, így-úgy emlékezetesek: pél-

dául Illyés Gyuláéknál a Józsefhegyi 

úton, Déry Tibornál a balatonfüredi 

villában, Mészöly Miklóséknál a Város-

major utcában és a kisoroszi kertben, 

Méliusznál a bukaresti tévétorony kö-

zelében. A BBC magyar szerkesztősé-

gének kapuját Cs. Szabóra nyithattam, 

no és persze Siklós Pistára. Ők mind 

szerepelnek A mennyei kapuban, Ko-

runk-szerkesztő hajdani főnökeim-

mel, Balogh Edgárral és Gáll Ernővel 

– meg természetesen Páskándi Gé-

zával, Szisszel (Szilágyi Domokossal), 

Szabédival, Bálint Tiborral, Bajor An-

dorral együtt. Merthogy az ő kapuikat 

ugyancsak sokszor nyitottam én is.

 Ami pedig a hetven után nyíló ka-

pukat illeti? Hát, az itthonit, a Mikes 

Kelemen utcabelit remélhetőleg még 

fogom tudni nyitogatni, és a fi ain-

két, az unokáinkét, Budapesten. Ta-

lán még egy keveset az ötvenéves új 

Korunkét (azaz a 81-be lépett régi fo-

lyóiratét) ugyancsak s a fi atal, negye-

dik évében járó Kolozsvár Társaságét, 

ha nem lesz túl nehéz a két emelet. 

Ahhoz pedig, hogy ne legyen, ne túl 

korán legyen, a Szamos-parti tenisz-

pályánk vaskapuját próbálgatjuk, ko-

ra tavasztól késő őszig hűséges part-

neremmel, akivel a református elemi 

első osztályában hozott össze a vé-

letlen.

Polgár András
író, dramaturg (Budapest, 1937. augusztus 9.)

Mulatságos, kedélyes, kalandos, egyben 

szívszorító helyzetek jellemezték eszmé-

lésem első éveit. Kedélyesen búcsúzott 

el apám, és elment munkaszolgálatos-

nak. Nyolc év múlva láttuk viszont. Rop-

pant mulatságos volt, amikor anyám fel-

olvasta a falragaszokon plakátolt fel-

hívásokat („Zsidók egynapi élelemmel 

jelentkezzenek statárium terhe mellett a 

Bécsi úti temetőnél”), és ettől kezdve bú-

jócskát játszottunk. Hol a munkahelyén, 

hol az utcán, hol bombatölcsérekben 

aludtunk. Hol az volt a gondunk, hová 

tegyük Tomit, egykorú pajtásomat. (Tomi pilóta, én villamosvezető szerettem 

volna lenni.) Szép, napfényes ősz volt. (Ötévesek voltunk a zsidótörvények 

megjelenésének napján. Tomit átküldték aludni a szülei hozzánk, és meg-

mérgezték magukat.)

Dabis Balázs Silvius felvétele
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 Tomi ránk maradt, később szerencsésen leadtuk a svéd követségen. (Cso-

dával határos módon élte túl a háborút, és valóban pilóta lett, előbb vadászre-

pülő, később utasszállító kapitánya.)

 Csillagos házba kerültünk, mintegy negyvenen laktunk egy lakásban. Meg-

próbáltatásaink addig tartottak, amíg anyám megismerkedett egy úriemberrel, 

aki valóságos életművész volt, túlélőzsonglőr. Légóparancsnok, katonaszöke-

vény, igazolványmágus, seftbajnok. Egyik nap zihálva érkezett, öt pengőt adott 

a nyilas házmesternek, leszedte rólunk a sárga csillagot, és sétálni mentünk. 

(A ház lakóit, köztük két egykorú barátomat elvitték Auschwitzba. Soha nem 

jöttek haza.) Megmentőnk lakást szerzett, hamis papírokat, be kellett magol-

nom új nevemet. („Varga Andriska vagyok, Szolnokról, kibombázott kisfi ú.”)

 Sokszor megverték, kifosztották, mégis újra meg újra megjelent hamis né-

ven szerzett lakásunkban, hóna alatt egy hallal és vekni kenyérrel. Tudta, mikor 

tartanak razziát a nyilasok, ilyenkor eltűntünk a lakásból.

 Apám hazajött, nem ismertem meg. Anyám röviden kiadta az útját, már 

mással él. Az apám megállt előttem az udvaron, megfogta a vállam. Hosszan 

nézett. Aztán elment.

 Hamar bejáratos lettem a Petőfi  Körbe, ahol írók, értelmiségiek között, 

szerényen meghúzódva, hallgathattam a parázs vitákat, a kemény, igazságos 

felszólalásokat. A gimnáziumban azonban megtudták, és nem engedték, hogy 

fi lmrendezőnek jelentkezzem a főiskolára. Ellenben bevonultam sorkatonai 

szolgálatra a BM Határőrség (zöld parolisok) kötelékébe.

 Villamosvezető nem lehettem, ellenben a katonaságnál írni kezdtem, né-

hány novellám, kisregényem megjelent, s azt hittem, ha leszerelek, enyém lesz 

a világ. Rengeteg témám volt, legszívesebben a holokausztról és a diktatúráról 

szerettem volna írni.

 A világ nem lett az enyém, nem kellett a forradalom. Nem kellett dolgozat 

az ÁVH iszonyatos rémtetteiről, nem kellett a holokauszt.

 Filmlaboráns lettem, három műszakban; valahogy mindig vonzott a fi lm. 

Innen indult valaha Illés György, Ragályi Elemér, Bíró Miklós operatőr. Híre 

ment, hogy az alakuló televízió laboránsokat keres. Életem egyik meghatározó 

döntése volt, hogy jelentkeztem a Magyar Televíziónál. Harminchét esztendőt 

húztam le ebben a csodálatos intézményben, és amikor az „új idők új szelei” 

következtében hősi halált halt, kis híján megsirattam.

 Fantasztikus évek következtek, az ország közvéleményének meghatározó 

intézménye lett a munkahelyem, ahol közel húsz évig trükkoperatőrként dol-

goztam. Filmek ezreinek főcímét, trükkfelvételét készítettem el, közben ír-

tam és írtam, regényt, forgatókönyvet, színdarabot; végül átminősítettek dra-

maturggá.

 Sohasem éreztem fáradtságot, sohasem óhajtottam megfelelni az elvárá-

soknak, ha egy munkámat kiszórták, vállat vontam, hoztam másikat. Mindenki 

tudta a „három T” tilalmát, működött az öncenzúra, aki csak tehette, kihúzta a 

fejét a hurokból… Akkoriban nem volt olyan sok ellenálló, mint ahányan ma-

napság kiadják magukat hősnek.

 Néhány forgatókönyvemet a Filmgyárban valósították meg, a többit a tévé-

ben. Megismerkedhettem remek dramaturgokkal, mindenekelőtt Lehel Judit-

tal, Semsey Jenővel, Liszkay Tamással, Békés Józseffel.
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 Első fi lmemet Fábry Zoltán rendezte, aki később egyik színdarabomat is 

(Töltsön egy estét a Fehér Rózsában) színpadra vitte, második munkámat pe-

dig Gertler Viktorral rendezte. Legnagyobb sikeremet Bácskai Lauró Istvánnak 

köszönhetem (Gyula vitéz télen-nyáron), forgatókönyveimet a televízióban 

olyan rendezők valósították meg, mint Mihályfy Sándor, Gaál Albert, Félix Lász-

ló, Horváth Ádám, Horváth Tibor, Bánki Iván, Várkonyi Gábor, Gát György, 

Zilahy Tamás, Kenyeres Gábor.

 Néhány tévésorozat elkészítésében is szerepet vállaltam, alapító forgató-

könyvírója voltam (Miskolczi Miklóssal és Szabó Györggyel) a Szomszédoknak, 

tizenhárom részt írtam a Lindából, hat részt (Ungvári Tamással) a Kémeriből. 

Harmincöt részen keresztül fő dramaturgja voltam a 7-es csatorna és a száz-

hatvan részes Űrgammák című sorozatnak.

 Egyik tévéjátékom bemutatója után telefonáltak a Madách Színházból, ír-

nék-e darabot nekik? Az Ádám Ottó fémjelezte színházi műhely megbűvölt. 

Csodálatos színészek dolgoztak akkor ebben a színházban: Tolnay Klári, Már-

kus László, Almási Éva, Békés Itala, Piros Ildikó, Bencze Ilona, Huszti Péter, Ga-

ras Dezső, Schütz Ila, Avar István, Koncz Gábor, Tímár Béla és mások.

 Persze hogy akartam! Négy darabomat mutatták be, és ajánlásukra kerültem a 

Miskolci Nemzeti Színházba, a Veszprémi, a Békéscsabai és az Arany János Szín-

házba. Váltakozó sikerrel további kilenc művemet tűzték műsorra. Ezek a műhe-

lyek véglegesen megszerettették velem a színházat. Annyira, hogy szerettem volna 

Magyar Írók Színháza néven új játszóhelyet alapítani, de a mai pénzalapú világban 

már kevés a csupasz lelkesedés. Kapcsolatok kellenek a pénzügyi potentátokhoz, 

pártokhoz, politikusokhoz. És itt már elfogyott a tudományom. Nem értek a pénz-

hez. Nem szeretem a pénzügyi potentátokat. Kissé megvetem a politikusokat, kép-

telen lennék kilincselni náluk. A Magyar Írók Színháza egy szép álom maradt…

 Szabad időmben regényeket irkáltam, eddig tizenhárom önálló kötetem 

jelent meg.

 Szerencsére már nem láttam közelről a Magyar Televízió összeomlását, a 

„végkielégítés-szakértő” elnökök tündöklését, az elbocsátásokat, az elfogult 

politikai sodródásokat, a színvonaltalan, semmitmondó műsorok gyártását.

 A tévéfi lm, tévéjáték eltűnt a süllyesztőben. A kereskedelmi tévék egy-

némelyike gyárt szappanoperát, ezeket nem szeretném minősíteni.

 Természetesen a munkát nem hagytam abba: a Budaörsi Játékszín meg-

rendelésére szép munkákat készíthetek, bestsellereket alkalmazok színre. 

Színpadi megjelenésük – remélem – fontos része lehet a magyar kultúrának.

 Bemutatták adaptációmban Steinbeck Az édentől keletre című művét, Mó-

ra Ferenc Aranykoporsóját, aktualizáltam O’Neill Vágy a szilfák alatt című mű-

vét és Hunyadi Sándor Júliusi éjszakáját.

 Elkészült és bemutatásra vár Lee Harold Ne bántsátok a feketerigót! című 

csodás regénye. Fontosnak érzem legújabb munkámat: Mészöly Miklós Az at-

léta halála című remek regényét alkalmazom színpadra.

 Magánélet? Természetesen. Született egy kislányom. Ma már anya.

 Ja, és megjelent egy regénye is… Büszke vagyok rá.
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Beöthyné Kozocsa Ildikó
könyvrestaurátor (Gyula, 1937. augusztus 10.)

Felmenőim között töb-

ben voltak, akik vonzód-

tak az irodalomhoz és a 

művészetekhez. Latinos 

műveltségű, jogász apám 

különösen a francia nyel-

vet és irodalmat kedvelte. 

Fiatal korában maga is írt 

verseket. Az ő irodalmi 

ízlése és értékítélete en-

gem is jó irányba befo-

lyásolt. Erre szükségem 

is volt, ugyanis az 1950-

es években voltam gim-

nazista. A történelem, régészet, művé-

szettörténet is érdekelt. A bölcsészkar-

ra azonban nem nyertem felvételt: nem 

voltam megfelelő káder. Ezután – mint-

egy véletlenszerűen – kézművességet 

tanultam, és lettem könyvkötő, majd az 

Országos Széchényi Könyvtárba kerül-

tem könyvrestaurátor-gyakornoknak. 

Itt dőlt el a sorsom – és jó irányban –, 

mert megszerettem jövendő szakmá-

mat. Elvégeztem egy kétéves irat- és 

könyvkonzerváló tanfolyamot; munka-

helyemnek köszönhetően sokszor volt 

alkalmam a szakmai tudásomat kül-

földi tanulmányutakon, konferenciákon 

tovább bővíteni. Közben a Tanárképző 

Főiskolán könyvtáros szakon szereztem 

diplomát, majd a Restauráló Laborató-

rium vezetőjeként harminc éven át irá-

nyítottam az osztályt.

 Csodálatosan szép és izgalmas fel-

adatok sorát szánta nekem – és mun-

katársaimnak – a sors: olyan kézirat-

ok, középkori oklevelek, kódexek, ős-

nyomtatványok és egyéb régi bőr- és 

pergamenkötésű könyvek százai ke-

rültek a kezembe, amelyeket egyéb-

ként csak legfeljebb kiállításokon, 

üveg alatt szemlélhettem volna.

 A legnagyobb kihívás 

és egyben megtisztelte-

tés 1982-ben ért: meg-

tervezni, majd munka-

társaimmal végrehajtani 

olyan, pergamenre írott 

corvinák és egyéb kóde-

xek restaurálását, ame-

lyek fi zikai állapotukat 

tekintve már csaknem 

kezelhetetlenek voltak. 

Kisfi am csak négyéves 

volt, amikor a témával 

kapcsolatban UNESCO-

ösztöndíjjal két hónapra külföldre kel-

lett utaznom. Férjem azonban min-

denben – ekkor is – segített és tá-

mogatott. A kilenc évig tartó program 

(a Corvina Program) végül sikerrel ért 

véget, és – többek között – eredménye 

volt egy új pergamenrestaurálási mód-

szer kifejlesztése. Ez volt szakmai pá-

lyafutásom talán legnagyobb öröme.

 A szakmát nemcsak műveltem sok 

éven át, hanem huszonöt éve oktatom; 

eleinte tanfolyamokon, majd a Kép-

zőművészeti Egyetemen is. Tanártár-

saimmal a tananyagot is meg kellett ír-

nunk, mert szakkönyvek nem voltak.

 Már néhány éve nyugdíjban va-

gyok, a tanítást azonban még szívesen 

vállalom. E téren is, munkám során 

is, sok szép élményben volt részem. 

Hálás vagyok Istennek, amiért, bár 

eleinte nem a terveim szerint alakult 

az életem, mégis olyan foglalkozást, 

munkát adott cserébe, amelyet oda-

adással és élvezettel végeztem.

 Hálás vagyok magánéletem legna-

gyobb ajándékáért is: Ákos fi amért; ő 

közgazdász, újságíró.
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Győry Emil
színész (Pélmonostor, Jugoszlávia – ma: Horvátország –, 1937. augusztus 10.)

Dragutin -Deri – így hívták apámat, Győri Károlyt. 

Eszéken született és élt, nem tudott magyarul, de 

mikor sokévi munkanélküliség után azt javasolták 

neki, hogy tegyen egy (cs-be hajló ty-nek hangzó) 

ć-betűt az amúgy is átírt neve után, és lesz munka, 

ezt nem tette meg. Nem lett -Derić. Mikor aztán itt 

éltünk Pécsett, azért nem dolgozhatott, mert nem 

tudott magyarul. Suszterinas lett 37 évesen. Én 

nyolcévesen a Megyeri-kitérőnél koldultam. Soha 

nem volt valamirevaló lakásunk. Mikor a rokonok 

kitessékeltek, egy régi mészárszék füstölőkamrá-

jában éltünk. Tébécém lett. Tákoltak nekem egy 

dikót a mások gangján az udvarban, és télen is ott 

feküdtem. Rézsút esett rám a hó, de meggyógy-

ultam. Csináltunk a fi úkkal egy betlehemező ban-

dát. A fi úk mindnyájan sokkal jobban éltek, mint 

mi, nekik ez szórakozás volt, nekem kellett volna a pénz vagy a kaja, amit ösz-

szekoldulunk. Anyám varrta a gúnyákat, én ragasztottam a dobozt a betlehem-

mel, és noszogattam mindenkit, hogy gyakoroljunk. Akkor az egyik fi ú valamiért 

nem jött többet, és a többiek találtak egy új fi út. Ez az új fi ú is láthatta, hogy 

nálunk ágy sincs és hideg a sparherd, mégis „úrifi ú!” leintéssel kizárt engem a 

betlehemesdiből. Később is megesett, hogy a keresztnevem miatt másnak néz-

tek, mint ami vagyok. De nem változtattam meg. Kuglibábokat állítgattam; újra 

beteg lettem. Nyolcadikos koromban egy osztálytársam kiverte elöl a fogaimat, 

éppen amikor kezdtem arra gondolni, hogy hátha színész lehetnék.

 A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségiztem. ’55 őszén végigbarangol-

tam a Balaton-felvidéket Geiger–Müller-számlálóval a nyakamban. Nem talál-

tam semmit.

 A főiskolán egyszer valaki feldúlta a kollégiumi klubot (függöny letépve, rádió 

a földön, székek felborogatva, hamutartók kiborítva). Akkoriban, ha valaki kollé-

gista éjfél után jött haza, ezt a tényt rögzítenie kellett a portán egy füzetbe(n). Én 

és egy bolgár operatőrhallgató voltunk a későn jövők. A bolgár fi ú alibit igazolt, 

én azonban nem tudtam mit mondani. Megindult ellenem valami számonké-

rés, de azon kívül, hogy nem én tettem, védekezésül más nem jutott eszembe. 

Közben szép lassan kezdtem már magamra gyanakodni, hogy hátha valamiféle, 

általam eddig nem tapasztalt önkívületi állapotba estem, és kilépve önmagamból 

valahogy mégiscsak összetörtem azt a klubot, ahova az éjjel be se léptem. Szó-

val elindultam az oktalan önvád vagy a meghülyülés felé. Megindult egy eljárás 

ellenem, aminek a vége az lehetett volna, hogy nemcsak a kollégiumból, de a fő-

iskoláról is kitesznek. Akkor – miközben már nagyon féltem – valahol a folyosón 

odajött a főiskola KISZ-titkára, és én arra gondoltam, hátha segít. Szinte barátian 

félrevont, barátságosan rám nézett, és szelíd, majdnem kedves hangon mondta: 

„Valld be!” (Ő nagy művész és politikus most. Most is nagyon emberi.)
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 A főiskola után az akkori „száműzöttek szigetére”, Békéscsabára kerültem. 

Onnan egy szezonra Szolnokra – megint fogtragédiák –, aztán Pécsre, ahol 24 

szezont játszottam. Kaptam egy másodosztályú Jászai-díjat (bizony létezett 

ilyen kitüntető megalázás is!), később érdemes művész lettem. ’86-ban újra 

elhívtak Szolnokra, és ez a pár szolnoki év – a Művész Színház-beli kanyart le-

számítva – jó volt. Pécsett is, Szolnokon is gyűrűvel tiszteltek meg a kollégák, 

mindkét helyen a díj alapításakor. Most, hogy azon folyik a verseny, ki a simli-

sebb vagány, hirtelen anakronisztikussá vált az én kis tépelődő színészetem.

 Vidéki színész voltam, játszhattam ott, ahol diákkoromban a híres Szendrő-

féle társulatot láttam, és most, hetvenévesen van szerencsém az ismeretlen-

ségből Önöknek bemutatkozni, és elbúcsúzni egyben. Ígérem, soha többé nem 

hallanak felőlem.

Komoróczy Géza
orientalista (Budapest, 1937. augusztus 11.)

Apám 72 éves korában 

halt meg, anyám közel 

a nyolcvanhoz, nekem 

1947-ben Sárospatakon, 

a református kollégium 

konviktusának kapujá-

ban 84 évet ígért egy 

cigány asszony; igaz, a 

vasárnapi hideg vacso-

rámat kérte és kapta ér-

te, víztől csöpögő sza-

faládét és egy darab ke-

nyeret. Egyik nagyapám 

agyvérzésben halt meg 

1944. március 19-én a német meg-

szállás rádióhírére; a másik öngyilkos 

lett; felesége, anyai nagyanyám, Pes-

ten az ostrom alatt éhen halt és tö-

megsírba került. A pataki cigány asz-

szony jövendölésének másik fele biz-

tosan nem vált valóra: négy gyer-

meket ígért, és nekem csak kettő van, 

s tőlük egy-egy unokám. A felmenő 

családomról még annyit, hogy az apai 

ág ősi magyar nemes (persze hét-

szilvafás) Kelet-/Észak-

kelet-Magyarországon, 

az első birtokadatok ta-

lán Zsigmond korából, 

címeres levél és kettős 

predikátum I. Lipóttól. 

Az anyai ág Mária Te-

rézia német telepesei-

től ered, a Délvidékről. 

Szüleim Szekfű Gyu-

la, Domanovszky Sán-

dor, Hóman Bálint órá-

in ismerkedtek meg, az 

egyetemen. Hogy nem-

sokára hetvenéves leszek, egyelőre 

mit sem számít, mindennapi életem 

nagyjából ugyanaz, mint évtizedek óta 

mindig, akár itthon, akár külföldön, 

lényegesebb változás csak annyi, hogy 

írógép helyett – amelyen talán 12 

éves koromban kezdtem pötyögtetni, 

apám hivatalában (levéltár), s amely 

az első nagyobb beszerzésem volt, 

egyetemistaként, életem első hono-

ráriumából (Gilgames-eposz) – most 
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már hosszú ideje a számítógép a leg-

főbb technikai eszköz a kezem alatt. 

Gyerekkoromban mindenféle foglal-

kozást képzeltem el magamnak: moz-

donyvezető, építészmérnök, orvos… 

Mást akartam csinálni, mint a szü-

leim, nyelveket tanulni igen, de a leg-

kevésbé latint. Másként alakult. 1952 

és 1956 között az orosz tannyelvű 

Gorkij iskolába jártam. 1956 tavasza 

számomra jó év, az országos közép-

iskolai tanulmányi versenyen, amely 

akkor Rákosi Mátyásról volt elnevezve, 

történelemből és magyar irodalom-

ból első, illetve második helyen vé-

geztem, megnyertem egy másik or-

szágos pályázatot Az ókori Kelet kul-

turális öröksége című dolgozatom-

mal, ennek díja kéthetes tanulmányút 

volt az NDK-ban, és mindezeken felül 

az iskolával tanulmányi kirándulás-

ra mentünk Szlovákiába, Kassára is, 

ahol gyermekkoromat töltöttem. Az 

orvosi egyetemre jelentkeztem, de 

a két külföldi utazás miatt nem volt 

időm készülni a felvételire, s a ber-

lini Vorderasiatisches Museum után, 

amelynek pompás anyagát, kulturális 

hadizsákmányt, nem sokkal előbb jut-

tatta vissza a Szovjetunió, őszintén 

szólva már kedvem sem. A tanulmányi 

versenyen elért helyezés jogot adott 

arra, hogy besétáljak a bölcsészkarra 

felvételi vizsga nélkül. A kötelező hon-

védelemórán 1956 őszén a puska ré-

szei című anyagig jutottunk, azután 

az utcán voltam, látni és megfi gyelni 

akartam mindent, de a „gitárt”, ame-

lyet az Eötvös Collegium előtt egy te-

herautóról a kezünkbe nyomtak, elrej-

tettem az alagsori WC-ben. Röviddel 

később úgy döntöttem, hogy mindent, 

ami politika, az ókori történelemben 

fogok átélni. Bevettem magam az Eöt-

vös Könyvtárba, végigolvastam, ábé-

cérendben, a hozzáférhető antik szer-

zőket és amit csak elértem, és amikor 

megindult a tanítás, elkezdtem rend-

szeresen tanulni hébert, ékírást, latint, 

görögöt s amire csak lehetőségem 

volt. A modern nyelveket közvetve: 

a keleti nyelvek szótáraiból, nyelv-

tanaiból, a szakirodalomból. Éveken 

át egyedüli hallgató voltam Dávid An-

tal, Hahn István, Harmatta János órá-

in. A Bibliához, túljutván a vallásos 

érzelmekkel teli kora kamaszkoron, 

még a középiskolában, Ady versei ve-

zettek el, a Biblia megértéséhez szük-

ségesnek láttam a héber nyelvet. Az 

eredeti héber szöveg keltette fel az 

igényt a történeti háttér, az ókori Kelet 

iránt, s akkor már tudatosan választot-

tam: a sumer, az akkád, a héber ma-

radt tanulmányaim középpontjában. 

1957 őszétől kezdve, amikor is egy 

fegyelmi eljárásban megvonták tőlem 

a népköztársasági ösztöndíjat, egy 

lottóirodában a 3.30-as szelvényeket 

könyvelve kerestem némi pénzt, mun-

ka közben is a nyelvtanokat bújva. Ma-

gyar–történelem szakosból az 1956 

utáni laza egyetemi rendben szlalo-

mozva több lépésben ókori keleti tör-

ténelem szakos lettem. Az önkényes 

szakváltoztatások anomáliáját a ta-

nulmányi osztály előadója csak egy 

évvel az államvizsga előtt vette észre. 

Akkor felvettem az ógörög szakot, így 

kaphattam meg 1961-ben az előadói 

és tanári oklevelet. Amikor a bölcsész-

karon a KISZ szervezése kezdődött, 

Engel Pál barátommal azt javasoltuk, 

hogy az ókori történelem politikai gaz-

daságtanával foglalkozzunk majd, ezt 

határozottan elutasították, így mi vé-

gig kimaradtunk belőle. Évfolyamunk 

többségét katonának sem hívták be 

soha. Egy évet töltöttem a Magyar He-

likon Könyvkiadóban, hivatali mun-

kám egy része a Balzac-összes szem-

leívének olvasása volt: jó kiadói gya-

korlat, jó olvasmány. Azután Dobrovits 

Aladár meghívott az ókori keleti törté-
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neti tanszékre tanársegédnek (1962). 

Az idei a 45. egyetemi tanévem, köz-

tük többet külföldi egyetemen abszol-

váltam mint vendégprofesszor vagy 

ösztöndíjas. Szerencsés körülmények 

összejátszása folytán sikerült megala-

pítanom, először Magyarországon, az 

assziriológia szakot, majd, még sze-

rencsésebb körülmények között, már 

mint egyetemi tanár, amely rang talán 

az egyetlen formális ambícióm volt, a 

hebraisztika szakot is. Ez utóbbinak 

határozottan zsidó arculatot akartam 

szabni, a judaisztikát is beleértve: zsi-

dó nézőpontból tanítani a zsidó ha-

gyományt. Munkatársakat korábbi ta-

nítványaim közül tudtam magam mel-

lé venni, s ma igazán nyugodtnak ér-

zem magam, hogy méltó tanítványaim 

lettek az utódaim, sőt, egy öreg tanár 

ezt derűsen mondhatja, még ellenfe-

leim is a tanítványaim voltak valaha. 

Jártam a Közel-Keleten érdeklődési 

területem helyszínein szinte minde-

nütt, ismerem a külföldi múzeumokat, 

de igazi szenvedélyem a könyvek vol-

tak. Külföldön járva minden szabad 

pénzem könyvekre, xeroxokra köl-

töttem, az assziriológiában valósá-

gos nemzeti könyvtárat gyűjtöttem, 

szövegkiadásokat, főként saját költ-

ségemen, ezek java ma már a tan-

széki könyvtárban van; elégtételem, 

hogy jó tizenöt éve érdeklődésemet 

ki tudom elégíteni a könyvtárunkban, 

itt szinte magánkönyvtárat gyűjthetek 

folyamatosan. Óráimat mindig a ma-

gam örömére tartottam, de, nem ta-

gadom, követelményeket támasztó ta-

nár voltam: azokkal, akik tompák vol-

tak, nem tudtam mit kezdeni, éppen 

ezért mondhatom, hogy nagyon sok 

tehetséges tanítványom akadt, mindig 

kitűnő emberekkel voltam körülvéve. 

Nem akartam úgynevezett iskolát te-

remteni – az egyetemen már minden-

ki saját magát alakítja –, én magam 

azonban sokat köszönhetek azoknak, 

akikkel együtt dolgoztam. Egyik lá-

nyom is a maga akaratából indult el 

hasonló úton, más irányban. Idők fo-

lyamán írtam, amit írtam, van még 

sok minden, amit be kell fejeznem, 

s talán újabb ötleteim is támadnak 

majd. A megszabott terjedelemben 

ennyit mondhattam eddigi életemről. 

Ami a kilátásba helyezett 84 évet il-

leti: pozsivjom, uvigyim, meglátjuk, 

ha megéljük.
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Rónay László
irodalomtörténész (Budapest, 1937. augusztus 16.)

Elmondhatom, nagyjából fi gyelmesen és 

tudatosan éltem végig az elmúlt évszá-

zad felét. Gyermekfejjel még Budapest 

ostromát is megéltem, emlékszem a szi-

rénák vészjósló búgására, a bombák 

robbanására és a légelhárító ágyúk vá-

laszaira. A Rózsadombra 1942-ben köl-

töztünk, éppen a városra sújtó légitáma-

dások elől, s itt csendesebbek voltak a 

harcok. Édesapám, Rónay György még 

az óvóhelyről is fel-felsietett, aggódva 

vette számba jegyzeteit, amelyeket aztán a légnyomás örökre szétszórt. Hí-

vő családban növekedhettem, egyházi emberek és írók sokasága vendéges-

kedett nálunk. Keresztapám, Thurzó Gábor is író volt – róla egy gyászosan si-

keredett könyvet írtam –, de apám nemzedékéből szinte mindenkit ismertem, 

még Márai Sándorral is találkozhattam 1948-ban, amikor fel nem fogtam, mit 

jelentett ez az édesapámhoz idézett mondata: „Gyurka, én elmegyek.” Talán 

a jóvátétel kötelme is vezérelt, amikor elhatároztam, hogy könyvet írok élet-

művéről, akkoriban ez nem volt szokásban. Azóta sokszor írtam róla, s amikor 

San Diegóból elküldte egyik könyvét dedikálva, némi büszkeséggel úgy érez-

tem, hogy befogadott a céhbe.

 Természetesnek éreztem, hogy a piaristákhoz kerültem, máig hálával 

gondolok vissza szigorú következetességükre, amely szeretettel és világképet 

adó módszerekkel párosult. A Bölcsészettudományi Karra jelentkeztem, nem 

fogadtak tárt karral, így egy évig az Új Ember kiadóhivatalában tevékenykedtem 

anyagmozgatóként, majd – ez jelentős előrelépésnek bizonyult – gépmester-

ként üldögéltem az adréma mellett. Tekintélyes és kiváló emberekkel ismer-

kedtem meg, szerető elnézéssel szemlélték gyarló irodalmi próbálkozásaimat, 

még biztattak is, bár nem tudhatom, meggyőződésből tették-e.

 Végre egyetemista lehettem1956-ban: magyar–pedagógia szakon (ez utób-

bit az első adandó alkalommal latinra cseréltem). Együtt vonultunk az év ok-

tóberében, valamelyik képeslap címoldalán látni is lehet tekintélyes alakomat 

a masírozók között. Sajnos hiányzott belőlem a hősi elszánás, amely a forra-

dalom valódi hőseit – nem mindenki volt az, aki manapság ezt hirdeti magáról 

– hevítette. Mindössze annyit mondhatok érdememként, hogy három cikket 

írtam a poraiból éledő Keresztény Demokrata Párt Hazánk című lapjába, amely-

nek egyetlen számát szomorúságomra nem követte folytatás. Sporttudósítói 

álmaimat a rövid ideig megtapasztalt szabadsággal egyetemben eltaposták az 

orosz tankok.

 Az egyetem elvégzésekor máskülönben kiváló, de munkásőr-egyenruhá-

jában derűsen festő professzorom nagyjából ugyanazt mondta nekem, amit 

Horger Antal József Attilának: világnézetem miatt nem lehetek budapesti ta-

nár. Nem is lettem. Bicskére kerültem általános iskolába kijáró tanárként, s 
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az öszeverbuvált roma osztályban is tanítottam. Legnagyobb kitüntetéseim 

között tartom számon, hogy ennek az osztálynak egyik magasra nőtt tagja 

így értékelte ténykedésemet: „Maga akár vajda is lehetne.” Vajda ugyan nem 

lettem, de emlékezetesen szép és gyümölcsöző éveket töltöttem a lekopott in-

tézményben, s igaz barátokra tettem szert. 1964-ben megházasodtam, három 

gyermekem született, két lányom tanár, fi am újságíró, s a családi hagyományt 

gazdagítja megjelent könyveivel. Hogy boldog, kiegyensúlyozott családban 

élünk, csak feleségem érdeme. Három unokám a szívem csücske, róluk több, 

állítólag kedves könyvet írtam, s ünnep, ha látom őket.

 A Petőfi  Irodalmi Múzeumba kerültem 1970-ben. Három évet húztam le ott, 

igen mérsékelt lelkesedéssel. Bár kézirattári tevékenységem során sokat oko-

sodtam, hiszen Gellért Oszkár hagyatékából rengeteg, a Nyugatra vonatkozó 

ismeretet gyűjthettem, s Füst Milán kéziratai is sok meglepetést tartogattak.

 Elsősorban Bodnár György érdeméből, 1973-ban az Irodalomtörténeti 

Intézet XX. századi osztályának lettem munkatársa. Megállás nélkül írtuk és 

javítottuk a „sóskának” becézett irodalomtörténet fejezeteit, s e ténykedésünk 

lektoraink és a kultúrpolitika irányítójának jóvoltából soha véget nem érő kín-

lódásnak látszott. A tömérdek írás és újraírás reménytelenségéért kárpótoltak 

a baráti eszmecserék és találkozások, amelyeket máig rendszeresen folytatunk, 

dacolva az idő múlásával és a politika ellentéteket szító befolyásolásaival. Köz-

ben meglehetős rendszerességgel jelentek meg a 20. század irodalmával és 

íróival foglalkozó könyveim. Úgy érzem, ezek közül a Kosztolányi Dezsőről és a 

Márairól írtak a leginkább fi gyelemre érdemesek. E század spirituális irodalmá-

val is sokat foglalkoztam, megírtam a történetét (Isten nem halt meg), és két 

fontos alakjáról, Sík Sándorról – a múlt század egyik legnagyobbjáról – és Mécs 

Lászlóról könyvet hoztam össze. E műveim születését megkönnyítette, hogy 

a múlt század utolsó évtizedében az Új Ember főszerkesztőjeként beleástam 

magam a spirituális hagyományokba. Azért használtam az „is” kötőszót, mert 

1980-tól Király István – sokan szidalmazzák, én szerettem, s ez az érzés, úgy 

hiszem, kölcsönös volt – meghívására az ELTE 20. századi tanszékén oktathat-

tam, s ezzel életem legnagyobb vágya beteljesült.

 A fi atalok körében és az irodalom térfogatában menedéket találunk. Ide 

nem ér el a világ gyűlölsége, itt nem érnek olyan csalódások, amilyenek engem 

(is) értek 1990 után, amikor megtanultuk, milyen is valójában a haszonszer-

zésre és pénzre orientált világ, amely szép lassan megszünteti a legfontosabb 

értékek becsületét.

 Persze lehet, hogy ez csak öreges locsogás. Mert szép évek után elkerülhe-

tetlen a búcsúzás, ám visszatekintve nincs okom panaszra.


