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dulatlanná merevednek. Csak én rázom le néha a havat a bádog kibújónyílásról, tá-
maszkodva kimászom, a kéménynek dõlök. Lábnyomom ott marad, amíg a nap ösz-
sze nem roskasztja, vagy a friss hópárna be nem lepi.

Aztán jön megint a tavasz. Aztán új tavaszok, nyarak jönnek, de már csak én mászom
a tetõn. A többiek kicsúsztak: elköltöztek, lemaradtak, elfeledkeztek. Milyen ügyesen,
hajlékonyan mászott Vera a gerendákon, sötét szeme ránk villant! A toronyszobát be-
deszkázták, a cserepeket kicserélték. Az ég maradt ugyanaz. A csókák kortalanul do-
báltatják magukat a szélben, fészkük most biztonságos. Megnézem a szürkülõ eget, az-
tán lehúzódom.

Van egy tervem. Messze a várostól, messze a fényektõl kinéztem magamnak egy hat-
vanhektáros égdarabot. Összegyûjtött vagyonkámból lassan felvásárolom alatta a föl-
deket. Mire nyugdíjba megyek, mind az enyém lesz, egyik felén meredek sziklafal
emelkedik, eltakarja a kellemetlen északi eget. Tövében egy kis hajlék, majd felújítom,
kifekszem a tetejére, és nézem a messzire nyúló eget. A sziklafal takarásából meglepe-
tésfelhõk és bónusz keselyûk vitorláznak elõ, mindig történik majd valami. Más irá-
nyokban semmi sem korlátozza tekintetemet. Ha dél felé nézek, elönt a lustaság, ke-
letre tekintve megéled bennem a tettrekészség, nyugaton a naplementékkel mindig
felébred a vágy.

Új kedvencem az éjszakai ég. Meleg éjszakákon fent maradok, hanyatt a tetõn, orro-
mon billegnek a csillagok, köztük sietõs szatelliták, pislákoló, hangtalan repülõk, zu-
hanó meteorok.

A MAGYAR NÉPI MÛVELÕDÉSI INTÉZETRÕL

A parasztfiatalok mûvelõdését felkaroló
intézmény létrehozása Illyés Gyula régi
gondolata volt, amelynek a megvalósí-
tására a második világháború befejezé-
se utáni hónapokban látta elérkezettnek
az idõt. A terv gyakorlati megvalósítását
pedig Keresztury Dezsõ, az Eötvös József
Kollégium igazgatója, akkoriban vallás-
és közoktatásügyi miniszter vállalta ma-
gára. Az intézet alapító okmányát 1946.
július 13-án írta alá, amely július 19-én
lépett hatályba. Elnökké Illyés Gyulát ne-
vezte ki, aki KIÁLTVÁNY A PARASZTSÁG MÛVE-

LÕDÉSE ÜGYÉBEN! címû röpiratában foglalta
össze az Intézet létrehozásának és mûkö-
désének stratégiai céljait. „A Györffy-kol-
légiumok, a népi fõiskolák egyetemi szintû egye-
sítését terveztük – emlékezett vissza késõbb
az alapítás körülményeire és indítékaira
Illyés Gyula –, azzal a Népi Mûvelõdési In-
tézettel, amelynek falvankénti megszervezését
Németh László s jómagam már meg is kezdhet-
tük. Afféle plebejus Eötvös-kollégium lett vol-
na, de annál is nagyobb, az azénál is hatalma-
sabb telepen.” – A miniszteri engedéllyel a
hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor refor-
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mátus gimnáziumban óraadói minõség-
ben tanító Németh Lászlót kérték fel a
program kidolgozására, valamint az ak-
kor még Zengõvárkonyban élõ Fülep La-
jost, akit aztán Keresztury Dezsõ hívott
meg az Eötvös-kollégiumba bentlakó pro-
fesszornak. „Dezsõtõl tegnapelõtt levelet kap-
tam – tudósította Illyés Gyulát Zengõvár-
konyból 1946. június 18-i keltezéssel –,
melyben azt kéri, csináljak tantervet a paraszt-
iskolához; rögtön megcsináltam, s tegnap el 
is küldtem neki, ma meg neked küldöm (azért
nem egyidejûleg a neki küldöttel, mert nem volt
itthon annyi milliárdom portóra)... Gondolkoz-
tál-e a parasztiskola nevén? Én ezt találtam: Pe-
tõfi-kollégium. Vagy: parasztnevelõ iskola. Vagy
mind a kettõ, a második az elsõ alcímeként. Egy
bizonyos: alkalmas emberekkel nagyon szép, na-
gyon hasznos és maradandó, naggyá fejleszthe-
tõ intézményt lehetne és kellene belõle csinál-
ni. Valóban a jövõ magyarság fundamentumát.
Fél tucat apostollal.” (Tervezetének Fülep
Lajos a PARASZTSÁG NEVELÕ ISKOLA TANTERV-
VÁZLATA címet adta.)

A Magyar Népi Mûvelõdési Intézet tit-
kára Gombos Imre lett („Gombos, aki az
egész intézet irattárát még ma is állandóan a
bal belsõ zsebében hordja”, jegyezte föl 1946.
július 19-i naplójegyzetében Illyés Gyula);
igazgatója pedig az itt közlésre kerülõ
két terjedelmes interjú készítõje, Harsányi
István. Õ a húszas évek második felében
Eötvös-kollégistaként szerzett tanári ok-
levelet, majd a református kollégiumok
népi tehetségmentõ munkáját indította el
Sárospatakon. (Az intézet történetét ta-
nulmányban foglalta össze. In: A MAGYAR

NÉPI MÛVELÕDÉSI INTÉZET. Kultúra és közös-
ség, 1982. évf. 4. sz.) – Az elnök Illyés Gyu-
la mellett a mûködtetõ minisztérium Fü-
lep Lajos, Illyés Gyula, dr. Kemény Gábor,
Kiss Sándor, a Magyar Parasztszövetség

igazgatója és Takács Ferenc szociáldemok-
rata országgyûlési képviselõ, FM-állam-
titkár személyében hattagú elnöki taná-
csot hívott életre, elvben, mert a hatodik
hely üresen maradt.

1946. augusztus 8-i számában a Hala-
dás címû napilapban a. g. szignóval hosz-
szú bírálat jelent meg az Intézettel kap-
csolatban KULTÚRBOTRÁNY! címmel, amely-
re Illyés Gyula válaszolt hasonló címmel
(Szabad Szó, 1946. augusztus 12.), s a cikk
állításait cáfolva, befejezésül egy felszólí-
tást fogalmazott meg: „Parasztok... készül-
jetek fel arra, hogy párban a munkásokkal,
megkapjátok méltó helyeteket az ország szelle-
mi hatalmában!” – Keresztury Dezsõ le-
mondatása után azonban utóda, Ortutay
Gyula már 1947 decemberében megkér-
dõjelezte az intézet létjogosultságát, és ra-
dikális átszervezését tervezte, mert véle-
ménye szerint nincs szükség a magyar pa-
rasztság, a magyar falu mûvelõdésének
biztosításához speciális intézetre. Mûve-
lõdési problémáikat az általános keretek
között is meg lehet oldani. Ortutay Gyula
1948. május 7-i keltezésû hivatalos levelé-
re válaszul 1948. május 19-én Illyés Gyu-
la lemondott az intézet elnöki tisztérõl.
A Magyar Népi Mûvelõdési Intézet pedig
1948. október 13-án hivatalosan is meg-
szûnt.

Három évtizeddel késõbb az intézet haj-
dani ügyvezetõje hosszú interjút készített
a két egykori alapítóval, majd a szerzõ-
ik által véglegesített szöveget felajánlotta
közlésre az Életünk szerkesztõségének, de
a közreadás nem valósult meg. Szövegüket
a szombathelyi levéltárból Lõcsei Péter
bányászta elõ, így kerülhet most sor e két
érdekes kordokumentum megjelentetésé-
re a Holmi hasábjain.

Domokos Mátyás
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A magnóbeszélgetést Harsányi István vezette

(Itt vagyunk hát a kertben, Keresztury Dezsõ nagyon tisztelt barátom kertjében, illetõleg dolgo-
zószobájában, a Tegzes utca 57. szám alatt, a Panoráma kilátó étterem közelében, csodálatos he-
lyen, roppant meleg, intim környezetben. Beszélgetünk a Magyar Népi Mûvelõdési Intézet tör-
ténetérõl.)

H. I. Kedves Dezsõ, végighallgattam a születésnapi ünneplések mûsorait a Kossuth
Klubban, televízióban, rádióban. Úgy érzem, hogy egy mozzanat kimaradt a visszaem-
lékezéseidbõl, ami most engem nagyon érdekel. Az nevezetesen, hogy hogyan kerül-
tél te bele egyáltalán a politikai élet sodrába, közelebbrõl a parasztpárt életébe s ezen
keresztül a miniszterségbe. Tudomásom szerint te a parasztpárt minisztereként voltál
mûvelõdésügyi, illetõleg akkor kultusz- – tehát vallás- és közoktatásügyi – miniszter.
Örülnék, ha errõl mondanál valamit, mert ez az alapja a további beszélgetésünknek,
hiszen te mint kultuszminiszter rendelted el a Magyar Népi Mûvelõdési Intézet meg-
alapítását.

K. D. Messzirõl kell kezdenem. Én fiatal koromtól kezdve nem szerettem a politikát.
Fõképpen nem szerettem a politika gyakorlatát. Ennek következtében az egyetemen
sem voltam bajtárs vagy ilyenféle mozgalmi ember. Miután egy katolikus gimnázium-
ban és kollégiumban, a II. kerületi érseki katolikus gimnáziumban érettségiztem, már
ott elkezdõdött a szervezés, és beszerveztek engem az Emericanába. Egy fél évig néha
el is jártam oda, de olyan mértékig ellenemre volt az egész gyakorlati politika, hogy
egy fél év múlva kimaradtam onnan, és aztán sem vettem részt semmiféle hazai diák-
politikai mozgolódásban.

1928-ban Berlinbe kerültem. Doktorátusom után Farkas Gyula hívott meg a berli-
ni egyetemre lektornak és az ottani Magyar Intézet könyvtárosának. Akkor ott, sajnos,
nyakamba szakadt, kötelességbõl, az ottani magyar diákegyesületnek a vezetése is. A
magyar diákegyesület Berlin legrégibb külföldi diákegyesülete volt, 1842-ben alapí-
tották. Elég nagy múltja, tekintélye is volt, csak akkoriban meglehetõsen zilált körül-
mények között mûködött, mert hiszen az – akkor megszállt területnek nevezett – ro-
mániai, jugoszláviai, csehszlovákiai területekrõl ott tanuló magyar fiatalság körébõl is
regrutálódtak tagjai, aztán a kint tanuló hazai magyar fiatalemberek, ezek közül so-
kan zsidók is, akik itthon a numerus clausus következtében nem vehettek részt a fõis-
kolai, egyetemi tanulmányokban, és aztán a Collegium Hungaricum ifjúsága is, ameny-
nyiben Berlinben volt, és amennyiben mozgósítani lehetett. Oda is átcsapott a hazai
diáktüntetések, pártoskodások rossz hatása. Elég nagy zavarok voltak, amikor én oda-
kerültem. Kánya Kálmán volt a magyar követ; rokonszenvesnek talált, s arra kért, hogy
próbáljak meg valamiképpen rendet teremteni, hogy ne legyenek – mindig voltak! –
apróbb-nagyobb botrányok a diákéletben. Berlinbe is kivetültek a hazai feszültségek,
román diákok például, akkor náluk voltak a legerõsebb nemzetiségi feszültségek, re-
volverrel lõtték egymást az utcán. A magyar területen is elég nagy feszültség volt. Hogy
ezt elkerüljük, végül elvállaltam a feladatot, s a magyar diákegyesületet nagyon szépen
sikerült rendbe hoznom.
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Ez volt az én elsõ próbám abból, hogy okossággal, rábeszéléssel, példaadással, tü-
relemmel nagyon nehéz problémákat is meg lehet oldani. Igen nagy tekintélye lett az
ottani magyar diákegyesületnek, úgyhogy engem meg akartak nyerni a Hauptgemein-
schaft Ausländischer Studierendernek – tehát a külföldi diákok csúcsszervezetének –
elnökéül. Ez nagyon érdekes terület volt, mert Berlinben az egyetemi hallgatók majd-
nem fele külföldi volt. Amerikaiaktól kezdve ukránokig, jugoszlávokig tanultak ott, s
ezekben a diákegyesületekben rendkívül sok vita folyt. Én tehát már ott meg tudtam
ismerni a gyakorlatban, a diákpolitika szintjén, egy-egy ilyen politikai vita hasznát, ká-
rát. Nagyon sok tapasztalatot szereztem éppen azokról a területekrõl, amelyek nekünk
is fontosak voltak, tehát az úgynevezett utódállamok népeinek, a kelet-európai népek-
nek a kérdéseirõl és ezen belül egyre inkább a német imperializmus, a német fasizmus
elõrenyomulásáról. Én még átéltem Németországban a weimari Németország utolsó
éveit, láttam ennek a fénykorát; de átéltem a hatalomátvételt is, ezen belül tapasztal-
tam azokat a módszereket, ahogy a német Drang nach Osten szívós aprómunkával elõ-
készítette Kelet-Európa megszállását, ha úgy tetszik: bekebelezését. Mert hiszen ha
Hitler el nem veszti a háborút, akkor – legyünk tisztában ezzel – ma Magyarország nincs,
Magyarország egy része, Ausztriához csatolva, egy Ostmark-szerû képzõdmény része
lett volna, legalábbis az egész Dunántúl, a többi területekrõl vagy kitelepítették volna
a magyarokat, vagy valami olyan vazallátusban, mint a lengyeleket, német felügyelet
alatt tartották volna...

Mindezt csak azért mondom el, hogy valami elõzménymagyarázata legyen annak:
mégsem voltam egészen analfabéta a politikai területen, sõt sok vonatkozásban sok-
kal jobban láttam a hazai helyzetet is az itthoniaknál, egyrészt azért, mert kívül álltam
minden klikken, csoportosuláson, másrészt azért, mert Berlinben, a Magyar Intézet-
ben, annak a könyvtárában együtt volt minden Hungarica. Mi igyekeztünk minden
Hungaricát felgyûjteni. A magyarságtudomány gyakorlatilag a berlini Magyar Intézet-
ben kezdett körvonalazódni, formát ölteni. Nekünk ott az egész magyar világot kellett
képviselni. A könyvtár is, a berlini magyar könyvtár, amit én voltam kénytelen gatyá-
ba rázni, mert hiszen boldogult Gragger Róbert mérhetetlen tömegû könyvet össze-
vásárolt, hiszen ahogy pénzhez jutott, azonnal idetartozó könyveket vásárolt. De hát
ebben valamilyen módon rendet kellett teremteni. Ott alakultak ki bennem a könyv-
tárépítõ gyakorlatban egyfajta magyarságtudományi koncepciónak legalábbis a kör-
vonalai. Tehát ezen a területen sem voltam egészen felkészületlen.

Mindehhez hozzájárult az, hogy személyes magyar kapcsolataimat mindig ápoltam,
fenntartottam. Jó kapcsolataim voltak a felvidéki Sarlósokkal, a mai szlovákiai balol-
dal elõfutáraival, nagyon szoros kapcsolataim voltak az erdélyi fiatalokkal, róluk több
cikket is írtam. Még a jugoszláviai magyarokkal is volt bizonyos személyes kapcsola-
tom. Sok diák jött onnan Berlinbe. Románokkal is, szerbekkel, szlovákokkal, ukránok-
kal is voltak személyi kapcsolataim. Tudtam, hogy körülbelül hol is lakik az isten eze-
ken a területeken. A magyarországiak nem jutottak hozzá ehhez az anyaghoz, s nem
is volt lehetõségük arra, hogy beszélgessenek az emberekkel.

Magyarországon, a kis Magyarországon fõként két csoporttal voltam kapcsolatban.
Egyrészt a Szekfû Gyula Magyar Szemléje körül kialakult, kicsit elitebb fiatal társaság-
gal, amelyben – s ez Szekfûnek is, meg Bethlennek is utólagos dicséretére legyen
mondva – meglehetõsen sok mindent megengedtek nekünk. Hogy csak egy példát
említsek: a Magyar Szemlében én egy hosszú cikksorozatban voltaképpen, ha úgy tet-
szik, a magyar konzervativizmus fellegvárában alakítottam ki a kortárs magyar iroda-
lom igazi protokollját, aminek az elsõ helyén Ady állt. Aki arra az idõre valamelyest is
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emlékszik, az tudja, hogy ez micsoda óriási dolog volt, mert hiszen ezekben a körök-
ben Adyról akkor csak mint hazaárulóról illett szólni. 1929-ben jelent meg az elsõ ide-
vonatkozó cikkem, aztán a harmincas években majdnem minden negyedik-ötödik Ma-
gyar Szemle-számban megjelent egy-egy cikkem. Annak a körnek, ami ott Szekfû Gyu-
la körül kialakult, egyik oszlopos tagja lettem.

De barátaim, munkatársaim, ha úgy tetszik, elvtársaim, azokban a népi mozgalmak-
ban vagy emberekben realizálódtak, akik a Felvidéken, Erdélyben és itthon is ezt az if-
júságot, tehát az én nemzedékemet megpróbálták a maga történelmi szerepében meg-
fogalmazni. Rövidre fogva: az a kör volt az én másik nagy hazai bázisom, kapcsola-
tom, amit „népi írók”-nak szokás manapság nevezni. Ez nem volt egyetlen tábor, leg-
feljebb szekértábor, az akkori magyar szokásoknak, de az akkori magyar politikának
megfelelõen is, mert hiszen a magyar politikai vezetés sok mindent megengedett egy
bizonyos határon belül... Név szerint hadd említsem meg közülük Illyés Gyulát, Né-
meth Lászlót, akikkel nagyon jó barátságban voltam, de a másik oldalon Kerék Mi-
hályt vagy Boldizsár Ivánt a fiatalabbak közül; ez utóbbit én hoztam haza Magyaror-
szágra, s próbáltam útnak indítani. Azután ehhez a társasághoz tartozott Veres Péter
is meg a Korunk szava címû katolikus lap körül Katona Jenõ, aki nem volt rokonszen-
ves jelenség. Hogy jellemezzem ennek a társaságnak a sokszínûségét, voltak közöttük
kommunisták, a Bartha Miklós Társaság tagjai közül nem egy, akivel nagyon jó barát-
ságban voltam, és akikkel éles viták között bizonyos rokonszenv is összefûzött bennün-
ket, Fábián Dániel, József Attila, Szathmáry Sándor, a KAZOHINIA írója, és így tovább.
Féja Gézát még az Eötvös Collegiumból ismertem; õ ott akkor volt negyedéves, ami-
kor én gólya voltam, és akkor volt Szabó Dezsõnek a mindenese, bejárója, tehát ilyen
módon Szabó Dezsõhöz is volt valami személyes kapcsolatunk. Akkor még nagy Sza-
bó Dezsõ-rajongó voltam, késõ pubertásom befejezõdéséig érte lelkesedtem, mint
ahogy ez a nemzedék elképzelhetetlen nélküle, ezzel legyünk tisztában.

H. I. Kár, hogy például AZ ELSODORT FALU-t nem adják ki.
K. D. Vannak ilyen érthetetlen izék. Megkérdezte tõlem egy levélben egy igen jóra-

való ember, hogy miért olvashatatlan Szabó Dezsõ, írjam meg neki. Azt válaszoltam,
hogy azért, mert hozzáférhetetlen, mert nem adják ki, másrészt azért, mert ha kiad-
nák, rettentõ nagy csalódást okozna egykori híveinek is. Éppen, mikor ezt az újabb cik-
ket írtam róla, akkor megpróbáltam, újra elõvettem AZ ELSODORT FALU-t. Tényleg viszo-
lyogva olvastam.

H. I. Bóka Laci még fiatal korában mondta, hogy nem meri másodszor elõvenni.
Még kölyök volt akkor jóformán.

K. D. Igaza volt: én is úgy voltam vele. Mikor Berlinben – mint anekdota talán érde-
kes – a magyart tanuló haladó diákjaimmal már összefüggõ szövegeket olvastam, el-
tûnõdtem, hogy melyik író lehet a legalkalmasabb, a legkönnyebb olvasmány, s elkezd-
tem Kosztolányival. Kiderült, hogy azt tartották a legnehezebbnek. Számomra a legvi-
lágosabb és legegyértelmûbb író volt Kosztolányi, de olyan hallatlanul gazdag szókincs-
csel, olyan árnyalt kifejezésmóddal írt, hogy az õ szövege volt számukra a legnehezebb.
És amitõl én legjobban féltem, mert azt hittem, hogy Szabó Dezsõ lesz a legnehezebb,
õt úgy olvasták, mint a vízfolyás. Kiderült, hogy Szabó Dezsõnek rendkívül gyér a szó-
kincse. Õneki a szóképzése volt a szokatlan, a váratlan, szellemes, a mulatságos. Azt
írta például, hogy a Nyugat elschöpflintette magát... Ez nekünk rendkívül szellemes
volt. Ha egy idegen tudta, hogy ki volt Schöpflin, egyszerûen hozzátette a formánso-
kat, s tudta, hogy mirõl van szó. A nyelvben van egy bizonyos nyelvszokás. A formán-
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sokat csak bizonyos helyzetekben, környezetben használjuk. Szabó Dezsõ ezt forgatta
föl, s ettõl látszott rendkívül gazdagnak, színesnek és elevennek a stílusa. Hát az is volt,
igen, de nem nyelvi gazdagság volt ez, hanem a nyelvi játéknak a szellemessége, a
nyelvvel való bánni tudás.

Azért mondom ezt el, mert hamarosan kiderült, hogy Szabó Dezsõ nagy hatását mi
félreértettük. Azt hittük, hogy nagy nyelvmûvész. Holott nem az volt, hanem egy óri-
ási politikai indulatú közíró, pamfletista. Tíz éven keresztül megszerezte magának –
az õrültnek minden szabad jelige alatt – a jogot, hogy mindenrõl megírhatta az iga-
zat. Magyarországon a húszas évek elejétõl úgy a harmincas évek közepéig Szabó De-
zsõ írta meg körülbelül azt, ami nemzetpolitikai szempontból lényeges volt. Senki más
nem írta meg olyan egyenesen, nyersen. Mindenki vagy másképpen, vagy féloldala-
san. Az õ útja egyébként sokkal hangosabban, de majdnem olyan volt, mint a Bajcsy-
Zsilinszkyé, mert õ is egy szélsõségesen jobboldali állásponttól egy rendkívül éles an-
tifasiszta álláspontig jutott el. Hitler ellen, a nácizmus ellen senki abban a korban olyan
élesen, olyan találóan, olyan biztosan, célirányosan nem írt, mint õ. Az õ parasztro-
mantikájában pedig rendkívül sok olyan elem volt, ami nélkül az egész magyar népi
mozgalom elképzelhetetlen, egy sereg többivel együtt. Ady sokkal nagyobb géniusz
volt. Teremtõ, felismerõ géniusz. De amit Ady fölismert, és versekben, elfelejtett cik-
kekben stb. írt meg, azt Szabó Dezsõ egy nagy epikai látomássá egyesítette. Mert Sza-
bó Dezsõ is elképzelhetetlen Ady nélkül.

Mindezt csak azért mondom, mert elõzménye a „politikai” pályámnak. Elsõ cikkem
a Zalamegyei Újságban SZABÓ DEZSÕ, AZ ELSODORT FALU ÉS EGYEBEK címen jelent meg. Ful-
mináns hadra kelés volt ez – talán ’24-ben, ’23-ban, amikor még kollégista, egyetemis-
ta voltam –, nagy kirohanás volt a Szabó Dezsõ ellenzéke ellen. Azoknak a kinti, berli-
ni tapasztalataimnak alapján – nem szeretek nagyképûsködni, de igaz – ebben a társa-
ságban nekem volt a legszélesebb politikai látóköröm is. Tapasztalatból, olvasmányok-
ból, személyes kapcsolatokból. A hazaiakat is beleértve. Ez így adódott ott az életembõl.
Erre vittek a feladatok. Részt vettem nem is egy nagy paláveren, ahol a legkülönfélébb
nemzetek képviselõi vitatták meg a maguk politikai álláspontját: szembesítették õket.
Nekem oda is kellett figyelnem, s a magyar álláspontot is képviselnem kellett.

Amikor aztán hazajöttem Magyarországra, akkor személy szerint is jó barátságban
voltam mindenkivel. Jó barátságban voltam tulajdonképpen az egész magyar iroda-
lommal. Egyrészt azért, mert az Eötvös Collegiumban lettem tanár, ahol az akkori or-
szág minden rétegébõl, minden tájáról volt mindenféle fiatalember, a legkülönfélébb
pártállásúak, felfogásúak. A Collegium szellemét az határozta meg, hogy ott szabad
gondolkozók voltunk. Tehát mindenki a magáét mondta, ott voltak éles vitáim Féja
Gézával és másokkal is. De lényegében én mind a három fórumon, a három nagy fo-
lyóiratban, a Magyar Szemlében, a Nyugatban és a Válaszban is voltaképpen ugyanazt
az álláspontot képviseltem. Ezért lehetett az, hogy a Magyar Szemlében helyére tettem
az egész Nyugat-nemzedéket, a Válaszban bizonyos konzervatívabb szempontokat kép-
viseltem, a Nyugatban pedig hamarosan, Schöpflin Aladár munkatársaként, a színhá-
zi kritikai rovatban is lehetõleg tárgyilagos hangon tudtam írni mindenrõl. Ilyen lett
a természetem.

Említést érdemel, hogy elõször csak egy kis sarkában a Pester Lloydnak, aztán az egész
kulturális rovatának az élén, szükségképpen az egész magyar világot át kellett tekin-
tenem. A Pester Lloyd – most már kevesen tudják – német nyelven megjelenõ, igen nagy,
félhivatalos lapja volt a magyar kormánynak, amelyben – csak ezt az egy mozzanatot
hadd említsem meg – egyfajta humanista Németország szellemét, Humboldt, Goethe,
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Grillparzer, Thomas Mann szellemét képviseltük akkor, amikor ezeket a neveket Né-
metországban már kiejteni se igen lehetett. Thomas Mannról cikket közöltem akkor,
mikor Németországból már ki volt tiltva, s hasonlókat tettem. Úgyhogy végül is Német-
ország egyetlen szövetségesének a félhivatalosát kitiltotta Németország. Igyekeztem
mindenütt könyvekrõl, színházról, más egyébrõl olyan emberekkel íratni, akik azon a
területen otthon voltak, tehát értelmes dolgokat tudtak írni. Másrészt azonban nem
elégedhettem meg valamiféle köldöknézõ, l’art pour l’art szemlélettel. Az, amit mi ott
néhányan csináltunk, komoly irodalompolitika volt. Nyakig voltam tehát az akkori po-
litikai világban is mint irodalompolitikus. Volt valami politikai iskolázottságom tehát.

Hozzájárult még ehhez az a körülmény, hogy volt nekem egy meniscusferdülésem,
valami hiba a térdemben, aminek következtében eltiltottak legkedvesebb sportjaim-
tól, nem volt szabad táncolnom, síznem, úsznom, mert bármely pillanatban megtör-
ténhetett, hogy megrándul a lábam, és akkor két hónapig is feküdnöm kellett. Ennek
következtében kiszuperáltak a szigorú sorozásnál, és kaptam egy olyan bizonyítványt,
hogy fegyverképtelen vagyok. A következõ évben a fegyverképteleneket már kisegítõ
szolgálatosoknak minõsítették. Én a magam „fegyverképtelen” bizonyítványával nyu-
godtan jártam a legnehezebb idõkben is. Az volt az érzésem, hogy kötelességem is most
már, ha már én kikerültem ebbõl a számomra elviselhetetlen katonai világból, hogy
mindent megtegyek azok érdekében, akik mellett különben is ott kellett állnom. Így
tudtam nagyon sok embernek segíteni, így kerültem kapcsolatba – nem szeretem a
szót, mert nagyon sokan élnek ebbõl, és élnek vele vissza – az ellenállási mozgalom-
mal, s megint csak nyakig voltam a politikai cselekményekben, kritikai értesülések-
ben. Attól eltekintve tudtam, hogy nemzeti és magánéletünk, halálunk kérdései forog-
nak azon, hogy hogyan és miképpen fordul a politika.

A Móricz Zsigmond körtéren – Irinyi János utcának hívták akkor azt a részét – él-
tem át az ostromot, az utolsó napig. Két nappal a végleges megadás elõtt mentek el
onnan a németek. Itt is meglehetõsen nehéz tapasztalataim voltak; és az Eötvös Col-
legiumot, amelynek tanára voltam, romokban találtam. Lelkileg is, de fõképpen épü-
letileg. Komoly változásnak kellett tehát ott bekövetkeznie. Az öregek és a fiatalok en-
gem néztek ki, hogy én legyek az Eötvös Collegium igazgatója. Én ezt el is vállaltam.
Rettentõ nehéz feladat volt, mert, mondom, minden romokban hevert. Akkor készült
az a híres fénykép, amely bejárta az egész világot; a diákjaimnak parancsoltam rajt a
tetõn, tetõt fedtünk, s én már három hét múlva miniszter voltam.

A Tildy-kormány megalakulása idején, tehát a választások után kb. egy héttel, két
héttel késõbb volt ez, talán valamikor júniusban, június-július fordulóján. No elég az
hozzá, hogy hadd beszéljek itt errõl egy kicsit, mert ez is hozzátartozik, hogy kerültem
én a parasztpártba. Úgy kerültem oda, hogy barátaim nagy része a parasztpártba lé-
pett be. Ez egy furcsa, igazán soha meg nem fogalmazott képzõdmény volt. A paraszt-
párt története megjelent, csak ez kimaradt belõle. Ez a párt a szegényparasztok és a
magyar érzésû radikális értelmiség sajátságos konglomerátuma volt. A képviselõi közt
volt olyan ember, aki bizonyos mértékig irodalombarát volt, verseket is írt, egyébként
útkaparó volt a mestersége hosszú idõn keresztül, Hegyesi János. Nem is olyan régen
váltottunk levelet. Igen nagyra becsültem, és még egy nagy csomó ilyen kétkezi mun-
kás, szegényparaszt, aztán a Veres Péter népe, mondjuk. De a komoly reformpárti, fõ-
képpen a földreformpárti értelmiség java fiatalsága is oda lépett be, ha egyáltalán be-
lépett valahová. Így például Kárász Artúr, most már a nevét sem ismerik, vagy Farkas
Ferenc, aki a parasztpárt gazdasági „minisztere” volt, Kovács Imre ismerõs, Erdei Fe-
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renc ismerõs, Jócsik is ott volt, õ volt a lap szerkesztõje egy ideig, Darvas József, Bibó
István, egy sereg olyan ember, aki aztán letûnt a közszereplés fórumáról.

Mi elég késõn kerültünk át Pestre. Pesten már nyugodt élet folyt, kereskedtek, szín-
házak játszottak, mindenféle, amikor mi elõször át tudtunk menni a valamilyen mó-
don rendbe tett Szabadság hídon. Akkor volt a Vas Zoltán-akció is. Írók csomagokat
kaptak és ennivalót. Eléggé rosszul voltunk ellátva élelmiszerrel. Ilyenkor gyalog men-
tem át a Móricz Zsigmond körtértõl valahova a Bajza utca vége felé, ahol volt egy vil-
la, amelyben a Vas-akció csomagjait osztották szét. Egyéb dolgokat is gyakran ott kel-
lett elintézni, Pesten, és nekem egy biztos helyem volt, ahol egyrészt kaptam egy tá-
nyér borsólevest vagy valami ilyet, valami meleg ételt, másrészt az ebédlõben ott talál-
koztam barátaimmal, akik akkor a parasztpártnak már az alapításában, szervezésében
erõsen tevékenykedtek: Illyés Gyula, Kovács Imre, Erdei, Bibó, Veres Péterrel, akiket
az elõbb már említettem, s még másokkal is.

Egyszer ott ülünk egy ilyen beszélgetés közben, mikor odalép hozzám szegény Ba-
kó József író, akit pedagógusként is nyilván ismersz, kicsit bicegõ ember volt, amellett
valóban maga a tisztesség, a becsületesség, a magyarsághoz való hûség, nagyon sze-
rettem én is. Odajött hozzánk, elég rossz idegállapotban, nyugtalanul, s azt mondta,
ne vegyétek rossz néven, hogy itt közbeszólok, de nagyon nagy bajban vagyok, mert
engem jelölt ki a parasztpárt az írók igazoló bizottságába. Akkor az igazoló bizottsá-
gok úgy jöttek létre, hogy minden demokratikus párt kiküldött egy képviselõt, az ille-
tõ szakma képviselõi is kiküldtek egyet, s a népbíróságok részérõl is kiküldtek valakit.
Egy ilyen bizottságot hoztak létre az írók részére is. Nekem nincs nagy tekintélyem,
mondta Bakó, és én nagyon félek, hogy ebbõl nagy baj lesz. Legutóbb Kodolányit ci-
tálták meg, õ – betegségére hivatkozva – nem jött, s távollétében csak éppen hogy el
tudtam érni, hogy elhalasszuk, hogy személyesen is meghallgathassuk, mert ez a tár-
saság, miután nagyon népszerûtlen volt, átadta volna a népbíróságnak. Ha ez mást nem
jelentett is, azt mégis jelenti, hogy esetleg két hónapig vizsgálatban tartják, amíg a pe-
re sorra kerül. Addig letartóztatják. A következõ alkalomra Szabó Lõrinc van kitûzve,
és ahogy én ott nézem az atmoszférát, Lõrincet is ez a sors fenyegeti, s nekem nincs elég
tekintélyem, hogy megvédjem.

Eléggé megdöbbenve álltunk ott. Én ugyan akkor éppen nagyon rossz viszonyban
voltam Szabó Lõrinccel. Elõzõleg nagyon összevesztem vele éppen azért, mert elég
hitványul viselkedett ilyen zsidómentések és egyebek kérdésében. Ezt most nem aka-
rom hosszadalmasan elmondani. Elég az hozzá, hogy azon a bizonyos híres karácso-
nyi éjszakán egy félóráig beszéltem vele telefonon, amikor magyarázta a bizonyítvá-
nyát, és a végén azt mondtam neki: Lõrinc, mégse foglak levágni a kötélrõl, ha éppen
odakerülsz. Ezzel váltunk el akkor. Haragudtam rá. De hát az volt a meggyõzõdésem,
hogy egy újraépülõ Magyarországnak, demokráciának nem az az elsõ dolga, hogy a
pacsirtákat megfojtogassa. Lõrincet lehet megfeddeni, lehet megbüntetni is bizonyos
ostobaságaiért, de hát mégis nemzedékünk legnagyobb költõje volt, akkor úgy ítéltük
meg még. József Attila csillaga csak lassan kezdett fölfelé ívelni. Én mindig is nagyon
nagy költõnek tartottam, de Lõrinc valahogy akkor magasabban állt elõttünk. Der-
medten néztünk ott egymásra. Illyés Gyula, akivel régi szokásunk, hogyha valami ko-
molyra fordul, egyszerre magázzuk egymást, egyszer csak odafordul hozzám, s azt
mondja: – Maga fogja megvédeni. – Hogy védhetném meg, kérdeztem, nem is vagyok
parasztpárti tag. Egyáltalában nem vagyok párttag. Erre Illyés: – Hát majd belép. Mi
is beléptünk, maga is belép. – S Kovács Imre már hozta is a belépési nyilatkozatot, ír-
ták alá az ajánlást, azt én kitöltöttem, s így lettem a parasztpárt tagja.
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H. I. Nagyon érdekes. S ezt még sehol sem mondtad el?
K. D. Legfeljebb szóban. A parasztpártban nem vettem különösen részt, legfeljebb

egy-egy jelentõs megmozduláson, ha szükség volt, hogy mondjak valamit, vagy a szak-
értelmemre. Az igazoló bizottságban aztán Lõrinc elém került.

H. I. És aztán levágtad.
K. D. Hát persze hogy levágtam. Több mint egy órás beszédet mondott, félelmetes

élményem különben, ahogy elmondta, könnyezve, zokogva, majdnem sírva, úgyhogy
nagyon meghatotta a társaságot. Nem tudtak akkor még dönteni, én meg azt mond-
tam, aki idõt nyer: életet, s elmentünk Révaihoz, s elmondtuk neki is, hogy ez így nem
lesz jó, mire Révai, aki okos ember volt, pillanatok alatt átlátván a helyzetet és a kér-
dés fontosságát, azt mondta: jó, úgy fogjuk megoldani a dolgot, hogy az írók kérdé-
seit intézzék az írók, maguk közt. Majd az írószövetség fogja lefolytatni ezeket a vizs-
gálatokat; mit ért egy politikus ahhoz, hogy ki, hogyan, miért szólt. Ez volt a komoly
megoldás, mert ilyen módon Lõrinc, Kodolányi egy-egy szilenciummal megúszta.
Elõtte persze már megcsináltuk az írószövetséget, amelynek én is alapító tagja voltam.

H. I. Némethnek nem volt ilyenféle szilenciumügye?
K. D. Szabó Lõrinc után éppen Németh került volna sorra. De hát ez így már nem

volt aktuális. Németh vidéken is volt, nem kérte felvételét az írószövetségbe, nem is
tárgyalták az ügyét. Volt még egypár kirívó íróügy, de azok közben nyugatra mentek.

H. I. Jól tudom-e, hogy amikor a Németh László felvételérõl volt szó, ugyanakkor
elnökké akarták megtenni Illyés Gyulát, aki akkor azt mondta, hogy nemcsak hogy el-
nök nem lesz, hanem még szövetségi tag sem, ha Németh László nem lehet szövetsé-
gi tag. Így volt ez?

K. D. Igen, így volt. Illyés a maga természete szerint viselkedett. Nem vállalta az el-
nökséget, mert õ ilyen hivatali funkciókat nem vállalt. Egy dolog volt, amit elvállalt:
egy ideig volt is képviselõ, de aztán arról is lemondott. No meg a ti elnökségeteket.
Elég az hozzá, hogy akkor kezdõdtek a nagy koalíciós tárgyalások, közben megvolt a
választás, a kisgazdapárt óriási többséget szerzett. Késhegyre menõ harc keletkezett,
különösképpen a kultuszminisztérium körül. A kultuszminisztériumra ugyanis a szoc-
dem párt tartott igényt. Ki is volt jelölve az õ jelöltjük Kéthly Anna személyében. De
persze a kisgazdapárt is meg akarta szerezni ezt a fontos pozíciót. A legnagyobb mi-
nisztérium volt akkor, már több mint tízezer tisztviselõ tartozott alája. Négy miniszté-
rium és fõhivatal lett abból azóta. Akkor ez mind együtt volt. Vallásügyek, sportügyek,
mûvelõdésügy s annyi minden. Óriási nagy terület volt. Közben már Mindszenty lett
a hercegprímás, akit be kellett vonni ezekbe a tárgyalásokba, mert hiszen a magyar
kultuszminiszter vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Mindszenty ragaszkodott ah-
hoz a hagyományhoz, hogy Magyarországon a politikai államtitkár protestáns, a mi-
niszter azonban katolikus. Marxista minisztert õ nem volt hajlandó akceptálni. Vala-
mi más megoldást kellett keresni, és akkor Illyés Gyulának vagy valakinek eszébe ju-
tott, hogy engem elõhúzzanak a talonból. Illyés mindenesetre eljött hozzám, és azt
mondta, hogy a miniszterséget el kell vállalnom.

H. I. Volt-e olyan helyzet, hogy Illyést akarták egyesek?
K. D. Hát persze, hogy amikor arra került sor, hogy ne a szocdemeké legyen a tárca,

hanem a parasztpárté, akkor egyértelmûen Illyést jelölték. Õ viszont azt mondta, hogy
alkalmatlan a miniszterségre, mert indulatos is, nem is szereti az adminisztrációt, nem
is igen ért hozzá, azonkívül ilyen nagy területet áttekinteni õ nem alkalmas. Maga he-
lyett engem ajánlott. Õ jött el hozzám, hogy rábeszéljen, mire én azt mondtam, hogy
én politikában soha életemben nem vettem részt, legfeljebb úgy, ahogy már neked is
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vázoltam az elõzményeket. De Illyés meggyõzött róla, hogy ez tisztesség dolga, ezt el
kell végezni. Erre azt mondtam, jól van, de azért nekem is vannak feltételeim.

Összehívták a parasztpárt vezetõségét, én oda elmentem, és kijelentettem: én ezt az
Illyés Gyula rábeszélésére, s azért, mert látom, hogy valóban igaza van, a mezõnyben
nincs most olyan ember, aki ezt jobban meg tudná csinálni, vagy jobban át tudná te-
kinteni a helyzetet, tehát ezt én elvállalom, de van három lényeges mondanivalóm.

Az elsõ az, hogy én mondom meg nektek, ne a hátam mögött legyen ez szóbeszéd
tárgya, én egy dunántúli kurtanemes, ha úgy tetszik, dzsentricsaládból származom.
Anyámnak birtoka volt, ott éltünk végül egészen a háború végéig; apám az elsõ világ-
háború idejében polgármester volt Zalaegerszegen, ott kapott a túlságos feszültség-
ben idegösszeomlást és lett öngyilkos. Tehát én nem vagyok szegényparaszt. Eszmé-
nyeitekkel, a népi írók eszményeivel egyetértek, számtalanszor le is írtam, tudjátok, ki
vagyok, mi vagyok, de most elsõrangú ismérv, éppen úgy, mint egy darabig az volt,
hogy zsidó vagy nem zsidó. Ezt vegyétek tudomásul, mielõtt döntenétek. Azt mond-
ták, ez semmi, itt nincs probléma, õk ezt vállalják. – Rendben van. – A második az, hogy
én ezt az egész dolgot csak szakemberként vállalom. Szakminiszterként, nem pártmi-
niszterként és nem politikai miniszterként. Azért, hogy ezt demonstráljam, a képvise-
lõséget, amit ilyenkor a miniszter nyakába szoktak varrni, nem vállalom. A párt veze-
tõségi ülésén is csak akkor és csak mint a párt ügyeletes minisztere veszek részt, a párt-
ban lefolyó belsõ viszályok engem nem érdekelnek. Nem akarok semmiféle politikai be-
folyásra szert tenni vagy politikai karriert futni. – A harmadik szorosan összefügg ez-
zel. Én komolyan veszem a demokratikus miniszter jogát, kötelességét és felelõsségét.
Én pártutasításra nem vagyok hajlandó semmiféle cselekedetet végrehajtani akkor, ha
nem értek vele egyet. Ezt is vegyétek tudomásul. Vagy elfogadtok így, vagy nem.

Akkor persze még nem volt olyan erõs a pártküzdelem, mint késõbb, és egy kicsit
az volt az érzésem, hogy zavarban is volt a párt, mert kapott egy jelöltet, aki nagyjából
megfelelt a követelményeknek, akit még Mindszenty is elfogadott, aki nekem valami-
kor osztályfõnököm volt, tehát ismerte a családomat Zalaegerszegrõl, s õk is elfogad-
ták ezeket a feltételeket. Én szeretek tiszta lappal játszani.

Így lettem miniszter, s így kezdtünk hozzá a nagy munkához.
[H. I. megjegyzése: Keresztury 1945. nov. 15-én tette le a hivatali esküt.] Egyrészt számba

kellett vennünk, mi a veszteség, mik a problémák, mit kell megcsinálni, mit kell elkez-
deni – tudod, milyen óriási munka volt ez.

A nagypolitika, sajnos, egyre jobban a városokra koncentrálódott. A falu ebbõl
megint kezdett kimaradni. Az a veszély fenyegetett, hogy az igazi fölemelkedésbõl ki-
marad a nép. Sorra megalakultak például a dolgozók iskolái. Igen fontos dolog. De
ezekbe az iskolákba fõként azok kerülhettek be, akik városokban laktak, mert ott vol-
tak ilyen iskolák. A falusiak kimaradtak ebbõl. Ezt a veszélyt már akkor láttam, amikor
még szó sem volt arról, hogy miniszter legyek. Egyik elsõ cikkem, ami a parasztpárt-
nak a lapjában jelent meg, a Szabad Szóban, de amit még nem parasztpárti miniszter-
ként írtam, a népi kollégiumokról szólt. Kifejtettem benne, hogy miért és mennyire
fontos ez az egész népi kollégiumi ügy.

Én persze a magam szakmai, pedagógiai, lélektani tárgyismeretével és politikát-
lanságával ezt is megpróbáltam szakszerûen elképzelni. Miután sokat éltem falun, s az
Eötvös Collegiumban is mindig voltak parasztgyerekek, tapasztalatból is tudtam, hogy
milyen nehéz dolog még egy városi, kispolgári környezetbõl is átlépni egy komoly ér-
telmiségi világba. Hát még mekkora feladat ez a faluból, a parasztságból átképzõdni
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és átlépni oda. Nem beszélve arról, hogy egy városi ember bejárhatott a dolgozók is-
kolájába, bejárhatott az egyetemre, és nem voltak lényeges anyagi gondjai. Legalább-
is az alapvetõ dolgok megvoltak. De hát egy falusi gyerek hogyan tanuljon a gimnázi-
umban, mikor ahhoz benn is kellene laknia a városban.

H. I. Nekem nagyon fontos most tudnom, hogy ezt te nem valami külsõ stimulusra,
baráti sugalmazásra vetted észre.

K. D. Nem, nem, nekem alapvetõ gondom volt mindig, hogy valamilyen módon meg
kell oldani a falusi gyerekek, a parasztgyerekek továbbképzésének a móduszát. Erre
látszottak jónak a népi kollégiumok. De én akkor úgy képzeltem, hogy – persze a va-
lóságban hosszabb, nehezebb, bonyolultabb dolog –, de úgy képzeltem, hogy az álla-
mi és a társadalmi szervek együttmûködésével létre kell hozni kollégiumokat. Biztosí-
tani kell, hogy ott legyen megélhetés is: koszt, szállás s egyéb, ami szükséges. Azt is biz-
tosítani kell, hogy oda ne mindenféle csürhe kerüljön be. Tehát legyen egyfajta kivá-
lasztás is, hogy valóban a tehetségesek kapjanak segítséget. Olyanformán, ahogy az
Eötvös Collegiumban is csináltuk a döntést. Behívtunk egy csomó gyereket, s közülük
kiválasztottunk egy bizonyos százalékot. A döntést tehát, hogy ki kerüljön be egy né-
pi kollégiumba, azt a kollégiumok vezetõire, tanáraira kellett volna bízni az én elkép-
zelésem szerint. De azt, hogy a kollégiumot hogyan tartsák fenn, kiket jelöljenek oda,
azt én meghagytam volna a falu jogának és kötelességének. A falu jelöljön ki három
vagy négy tehetséges gyereket, vállalja legalább egynek a taníttatását, aszerint, hogy
mennyi hely van, hányat választ ki a kollégium vezetõsége. Így a gyerek hazamegy a
szünetben a szüleihez, és ott elszámolással tartozik a faluban, hogy mit végzett, mit ta-
nult. Hogy ne szakadjon el a falujától, ne legyen belõle janicsár, ne legyen belõle gyö-
kértelen szélházi, hanem legyen meg a természetes híd az otthon és az iskola, a pa-
raszti élet és az értelmiségi élet között.

Abban a cikkben is érintettem ezt. Részben az Eötvös Collegiumot, részben a már
meglévõ s átalakuló-növekvõ Györffy-kollégiumot vettem mintának. Ezt kellett volna
országszerte megcsinálni. Akkor azonban egyszerre kezdett a mozgalom futótûzként
terjedni, vad népi kollégiumok kezdtek felburjánzani. Ezt valamilyen módon rendez-
ni kellett. Akkor egy afféle külön kis ügyosztályt hoztam létre a minisztériumban azért,
hogy ezeknek a vadkollégiumoknak a kérdéseit, jogállását áttekintse, alkotmányos, szer-
vezeti feltételeit, adminisztrációját, szervezeti szabályzatát kidolgozza, de úgy, hogy ki
is menjen a helyszínre, s hogy bizonyos mértékben felügyeletet gyakoroljon.

H. I. Ahogy én emlékszem, most, a népi kollégiumok jubileumi évében megszapo-
rodott irodalomban a te szereped eléggé elsüllyedt.

K. D. Mert én akkor sem a magam hírnevéért, hanem az ügy érdekében csináltam
ezt: ilyen természet vagyok. A lényeg az, hogy elindult, szervezõdött egy nagy vállal-
kozás. Persze nagyon hamar rájöttem, hogy sajnos ezt csak szakmai hozzáértéssel, lé-
lektani, társadalomtudományi stb. ismeretekkel, tapasztalattal egyszerûen azért nem
lehet megcsinálni, mert már pártközi értekezletek döntöttek az ilyen ügyekben is, vagy
egyszerûen a párt nyúlt bele a dologba. A kommunista párt, fõképpen Rajk, aki akkor
belügyminiszter volt, s ezért jogosan beleszólhatott ebbe a dologba, mert hiszen ezek-
nek a szervezeteknek még nem volt alkotmányuk. Azért is hívtam létre ezt a munka-
csoportot, hogy egyebek közt dolgozza ki a népi kollégiumok alkotmánytervezetét. A
kommunista párt ebbe beleszólt, mégpedig erõszakkal, nemegyszer úgy, hogy a kom-
munista fiatalok bementek, és a nem kommunistákat kitették. Akkor minden folyé-
kony volt, még nem alakult meg a NÉKOSZ.



512 • A Magyar Népi Mûvelõdési Intézet, ahogy Keresztury Dezsõ emlékezett rá

Akkor történt, hogy én állami kollégiummá tettem a Györffy-kollégiumot. Utána a
Györffy-kollégium összehívott egy konklávét, és ott a kommunista miniszterek mind
felajánlották, hogy tíz, húsz, ötven gyereket vállalnak. Erre a többi pártok is azt mond-
ták: ja, ha a kommunista párt ilyen szervezkedést csinál, akkor mi is csinálunk ilyene-
ket. A kisgazdapárt is kezdett népi kollégiumokat szervezni. Ebbõl a dologból tehát
pillanatok alatt pártügy lett, és mivel nekem kultuszminiszterként nem volt alkotmá-
nyos hatalmam, az egész dologban Rajk lett az, aki minden szervezkedésbe joggal, il-
letékesként beleszólt mint belügyminiszter. Egy alkalommal eléggé élesen össze is szó-
lalkoztam vele pártossága miatt. Egy kicsit persze õ maga alatt is fûrészelte a fát. Mi-
után a NÉKOSZ-t maga mögé sorakoztatta föl, nem utolsósorban azért is vált õ, ahogy
mondták, narodnyikká, árulóvá. Az õ feláldozása magával hozta ennek az egész kollé-
giumi rendszernek a megszüntetését is. Révai egyszerûen lesöpörte az asztalról az
egész kollégiumi rendszert; akkor söpörte le az Eötvös Collegiumot is az asztalról. De
ez külön történet. Akkor következett be az, amitõl féltem, hogy az ilyen módon ott-
hon, atmoszféra, emberi mögöttes terület nélkül ezekbe a gyökérszakasztó, elmagá-
nyosító állami kollégiumokba bekerült gyerekek, amint kiléptek a huzatba, a közélet-
be, abban a pillanatban jó részük összetört. Vagy italba menekült, vagy disszidált, vagy
jellemtelenné vált: szóval épp az, amit olyan fontosnak tartottam, hogy az átlépést em-
berileg megkönnyítsük, emberileg hitelessé és jóvá tegyük, az egyszerre megszûnt.

H. I. Valahol ott hagytuk abba a gondolatmenetet, hogy egyszerûen humanitárius,
igazságszolgáltatási szempontból is biztosítani akartad a falusiaknak is a tanulás lehe-
tõségét.

K. D. Másrészt, hogy számukra megteremtsem a hidat, az elõfeltételeket ahhoz, hogy
a parasztgyerek törés nélkül át tudjon lépni, anélkül, hogy becsavarodna, anélkül,
hogy a szerepváltásba belepusztulna, egy értelmiségi szférába. Közben persze az egész
reformmozgalomból más területen is kezdtek kimaradni a parasztok. Említettem már,
hogy a dolgozók iskoláiból, de más egyebekbõl is. S akkor jöttem rá, hogy ennek a nem
iskolai területnek a megvizsgálására is szükség volna valami olyan intézményre, ami a
falusi mûveltség, a nép mûveltségének a kérdéseit áttekintené, jelezné a problémákat,
javaslatokat tenne, és így tovább. Sõt esetleg értelmes befolyást is tudna gyakorolni,
hogy az a melegágy is, amelybõl kikerül a gyerek, megfelelõen fejlõdjék.

Mert hiszen én éltem ott, láttam, hogy minden falu egy kis társadalom, öt-hat ré-
teggel, ahol volt egy-egy basaparaszt, még volt egy-egy ottrekedt volt földbirtokos, volt
falusi értelmiség, volt szegényparasztság stb. Fontos volt, hogy ez a melegágy is, amely
adja a népi kollégistákat, valamilyen jó módon befolyásolható legyen. Hogy tehát már
ott, a gyökereknél is hozzá lehessen férni a gyerekekhez. Ennek az intézetnek felada-
ta lett volna, hogy a nép fölemelésének lehetõségeit, sajátos kérdéseit is vizsgálja. Ne
felejtsük el, hogy addig igen sokáig a falun nyílt szavazásos rendszer volt, a második
világháborúig. A falusi emberek tehát – még az okosa is, a bölcse is – politikailag tel-
jes iskolázatlanságban éltek, ezért a politikai életben való gyakorlatlansággal léptek át
az új Magyarországba. És gondviseletlenül. Mert megint ki maradt ott a faluban? A
plébános, esetleg az új rendõr, aki pillanatok alatt szembeállt az egész faluval, a jegy-
zõ, akirõl nem lehetett tudni, hogyan került oda, s egy-két derék, jóravaló tanító, aki-
nek kilógott a nadrágjából a feneke.

A szellemileg gazdátlan falu kérdéseit tehát valamilyen módon felmérõ, adatössze-
gyûjtõ, tanácsadó testületre lett volna szükség, amely nekem vagy a helyemre lépõ mi-
niszternek az idevonatkozó adatokat szolgáltassa, javaslatokat tegyen, és így tovább.
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Ezért gondoltam arra, hogy valamiféle népmûvelési kutató- és tervezõintézetet kelle-
ne szervezni.

Ennek a tekintélyi testületébe kértem részvételre Illyés Gyulát, neki is fontos ügye
volt ez, s nem is kértem mást, mint hogy figyeljen, tanácsokat adjon. El is vállalta ezt
a feladatot, és nagyon szorgalmasan tárgyaltak is a feladatokról. A másik munkatárs,
akire emlékszem, Takács Ferenc volt, a szocdem párt részérõl. Nem emlékszem már
pontosan, de lehet, hogy az iratokból elõkerül a minisztérium képviselõje, talán Si-
mándy volt – Gombos Ferenc meg még valaki, aki értett a jogi kérdésekhez. Volt a kis-
gazdapárt meg a kommunista párt részérõl is valaki, de arra már nem emlékszem,
hogy pontosan ki volt. Mindenesetre elindult a tervezõmunka. De kellett egy ügyve-
zetõ igazgató. Képes Gézával, akivel nagyon jó barátságban voltam és vagyok, s aki ak-
kor azt a fontos verset írta EGY NÉPI KOLLÉGISTÁHOZ, beszélgettünk errõl, s Képes mond-
ta, hogy itt vagy te. Akkor valami zûröd volt neked is valami cikkeidért. Ha nem tud-
nád, a zûröd megszüntetésében, felmentésedben elég intenzív része volt Képes Gézá-
nak is s nekem is.

H. I. De bizony, nagyon jól tudom.
K. D. Mi azt mondtuk, hogy erre az emberre szükségünk van. Nekem az volt a véle-

ményem, hogy itt nem lehet pitiáner vádakra tekintettel lenni, pláne mikor ezek föl-
fújt és helyi intrikák következményei voltak. Szóval már csak azért is, hogy megmutas-
suk, hogy egy jóravaló, odavaló kerüljön a neki megfelelõ helyre, azért lettél te az in-
tézet ügyvezetõ igazgatója. Ami effektív munka azután ott folyt, gyakorlati munka, azt
már voltaképpen te szervezted meg.

H. I. Igen, ez így van, s errõl már én nagyon sokat tudok. De ha még megengeded,
pontosan a kezdettel kapcsolatban van egypár kérdésem. Most az következik, amirõl
mindketten tudunk. Mert a megszüntetés ügyeit te már nem láttad közelrõl. Most egy
nevet kihagytál, amely az én feljegyzéseimben nagyon intenzíven szerepel, s szeret-
ném, ha próbálnál visszaemlékezni, hogy neki milyen szerepe volt az intézet megin-
dításában és ama bizonyos kiáltványnak a megszerkesztésében, amely aztán Illyés Gyu-
la nevével jelent meg. Gombos Imrére gondolok. Emlékszel rá, szerepére?

K. D. Hogyne emlékeznék, hiszen éppen Gombos Imrét vettem elõ, hogy annak az
említett népi kollégiumokat szervezõ csoportnak a vezetõje legyen a minisztériumban.
Õ ezt nagyon buzgón csinálta is, bár nem volt, sajnos, úgynevezett rámenõs ember. A
nékoszisták és a többi diákpolitikai vezetõk pillanatok alatt körbefogták és sakkba ál-
lították, és akkor már nem tudott dolgozni. Általában tõle értesültem a szervezés dol-
gairól. Amikor vidékre mentem, mindig meglátogattam ezeket a kollégiumokat, és ta-
pasztalatokat gyûjtöttem, de nem lehettem mindenütt ott. Ezért is került sor arra a so-
kat vitatott „írókiküldetésre”. Külön tanulmányútra küldtem el tudniillik Illyés Gyu-
lát, Németh Lászlót és még valakit a minisztériumból, hogy az általános iskolák, népi
kollégiumok, a falusi mûvelõdés stb. szervezési lehetõségeivel ismerkedjenek meg.

H. I. Errõl már én is elég sokat tudok, de harmadik személyrõl nem, csak Illyésrõl
és Némethrõl.

K. D. A harmadiknak a minisztériumból kellett lennie.
H. I. Útjuk – tudomásom szerint – két szakaszra oszlott. Baranya megyében Zengõ-

várkonyon jártak Fülep Lajosnál, keresték K. Kiss Gézát is az Ormánságban, s jártak
Tolnában Takács Károlynál. Útjuk másik része – Sárospatak központtal – az ország ke-
leti részére terjedt ki, s eljutottak Hódmezõvásárhelyre is ekkor, mint Németh mond-
ta: Csicsikov kocsiján.
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K. D. Csicsikov kocsiján! Úgy jött létre ez az egész utazás, hogy akkor lett jó a forint
(1946. aug. 1.), és a minisztérium még nem kapta meg az ellátmányát, viszont én már
megkaptam a fizetésemet jó forintban. S nem tudtam, hogy a küldötteknek hogyan
adjak zsebpénzt, hogy valamivel elinduljanak. Végül a feleségem konyhapénzét kér-
tem kölcsön két hétre, és azzal mentek el õk. Az egyik kocsimat odaadtam: menjetek
ezzel, és tegyetek jelentést a helyzetrõl. Ez már szorosan összefüggött az iskolareform
egész problematikájával. Fõleg a paraszt dolgozók iskoláival, de a reguláris iskoláké-
val is. Például: megcsináljuk az általános iskolákat falun. De hogyan is lehet jól meg-
csinálni? Honnan vegyek annyi tanítót, hogy azok megfelelõk, jók legyenek. Azt hi-
szem, Illyés és Németh írta meg a jelentésüket, azért is nagyon fontos történelmi ok-
mány volna ez a jelentés. Valahol a minisztérium irattárában nyilván megvan, ha meg-
van. Arra emlékszem, hogy bejöttek hozzám, s Németh László a szóbeli beszámolóban
azt mondta például, hogy ’67 után a magyar elemi oktatást nagyrészt kvietált honvé-
dek, nyugalomba küldött civilek csinálták, tehát nem szakképzett emberek, és az álta-
lános iskolában még ma is – te is nagyon jól tudod – a pedagógusok jó része úgyneve-
zett képesítés nélküli oktató. Ezt a kérdést is föl kellett mérni. Aztán arra kértem õket,
nézzék meg, hogyan lehetne megoldani a paraszt dolgozók iskoláit is, meg ezt az egész
falusi problémakomplexumot. Gombos Imre ebben azért játszott nagy szerepet, mert
az az õ minisztériumi feladata is volt. Ezért alkalmaztam én õt a minisztériumban mint
szabadmûvelõdési titkárt; a szabadmûvelõdési keretbe tartozott, mert nem tudtam er-
re külön embert behozni a minisztériumba.

H. I. Én nemrégen már ugyanígy beszélgettem Gombos Imrével. Engedd meg, hogy
az õáltala mondottakból felolvassak néhány sort, hogy aztán hozzáfûzhesd a megjegy-
zéseidet. – (Jó.) – „Az egész kollégiumi elõtörténet az alapja annak a tervnek, amelyet
Keresztury kérésére kidolgoztam. (Igen, stimmel.) – A szövetkezeti mozgalomra vo-
natkozó egyéb terv mellett mint a parasztság kulturális megmozdításának és fejleszté-
sének egyik leghatásosabb eszközét. Kereszturyval akkor találkoztam elõször, amikor
hívatott. Publikációim és szervezéseim alapján esett rám a választása. A kért három-
napos gondolkodási idõ alatt kidolgoztam a szövetkezeti mûvelõdési mozgalom ter-
vét, s kidolgoztam a népi kollégiumi mozgalom tervét is. (Igen, így volt.) – A kollégi-
umi mozgalomnak voltak elõzményei, a szövetkezeti mûvelõdési mozgalom területén
alig valami. (Semmi!) Három nap múlva elvittem Kereszturynak az egész tervezetet le-
írva. (Stimmel!) Ez, sajnos, nincs meg. Átadtam neki, én nem tartottam meg belõle
példányt. (Az a baj, hogy az is ott az irattárban veszett el.) Keresztury akkor elolvasta.
Ez a második találkozásom 1946. május végén vagy június elején történt. (Stimmel.)
Nagyon tömören foglaltam össze a mondanivalóimat. Nem volt hosszú, három-négy
gépelt oldal volt az egész; jelenlétemben elolvasta, s utána kijelentette: Imre, erre egy
intézetet fogunk szervezni! (Stimmel.) Így és itt született meg az intézet szervezésének
a gondolata. Ennek a beadványomnak az alapján. Ez az ügy – mondta Keresztury –
olyan nagy keretet kíván, hogy nem lehet egyénileg megoldani, hivatalosan kell meg-
valósítani. Keresztury agyában fogant meg az intézet gondolata. (Sajnos, így van.) Vá-
lasza tömör és egyértelmû volt. Körülbelül egy hét múlva (ennek pontos dátuma ki-
derül a minisztériumi iratokból: július 12. és 13. – H. I.). Össze is ültünk Keresztury szo-
bájában, pontosan emlékszem, kik voltunk ott: Keresztury, Illyés Gyula, Németh László,
Farkas László, a minisztérium jogügyi osztályának a vezetõje és én... (Késõbb kiigazít-
ja még: és Kovács Máté.) A javaslatom alapján megszületett a Magyar Népi Mûvelõ-
dési Intézet terve. Érdemes megemlíteni a légkör érzékeltetése kedvéért [Veres Péter,



csülök stb. idézetek még, röviden...] Na, hogy csináljuk meg hát az intézetet, mi lesz a fel-
adata. Ott mindjárt kijelöltek engem az intézet titkárjának...” Te erre azt mondtad:
kellene most egy igazgató. Gombos szerint szóba került akkor ott Szathmáry Lajos ne-
ve, akit Németh László vetett fel, és az én nevem, akit emlékezete szerint Kovács Má-
té vetett fel.

K. D. Itt valami nem stimmel. Már akkor õ tudott errõl, õ intézkedett az én nevem-
ben, hogy téged kerítsenek elõ.

H. I. Szathmáry nem fogadta el, mert akkor már jó pozícióban volt Gombos Feri osz-
tályán. Ekkor hívtatok meg engem, aki már ott is voltam egy olyan Veres Péter-féle sza-
lonnázási-csülközési értekezleten a te elõszobádban. (Ez július 13-án lehetett.) Személyi
ügyek terén két fix pont volt, Illyés mint elnök és én mint titkár. Már csak igazgatót kel-
lett keresni, folytatja Gombos. (Igen, mindez így volt, stimmel, mondja Keresztury.)

H. I. A Gombos-féle magnó-jegyzõkönyvben részletesen szó van arról, hogyan szü-
letett meg az Illyés-féle alapítvány. Gombos ezt mondja róla: Egyszer Gombos Ferenc-
nél – Simándynál volt Gombos Imre, és Simándy mondta, hogy véleménye szerint egy
kiáltványt kell írni. Ennek az alapanyagát Simándy megíratta Gombossal. A két Gom-
bos együtt vitte el hozzád, te azt mondtad: ebbõl Illyés fog írni egy szép verset. (Így
van!) Kiadtátok Illyésnek, s ebbõl lett az egyik legszebb munkája.

K. D. Még egy kis ilyen izét, ha már olyan személyes, hogy a csülköt is megemlíti. Én
iszonyú munkában voltam, mert a nagypolitika azért zajlott. Mindszenty, Rákosi, Ré-
vai s egyéb ilyen dolgok, rengeteg sok mindenféle. Ott ültek Gyuláék az én miniszte-
ri elõszobámban, s ott tanácskozták meg a dolgot. Emlékszem, hogy amikor idõnként
átmentem, s odaszóltam, csak tanácskozzatok, és szép legyen a kiáltvány! S Gyula
mondta rá: Jól van, majd meglesz. Ne hagyjuk ki, ne felejtsük ki, akkor ott volt Takács
is, Takács Ferenc, aki nagyon jó szolgálatokat tett akkor nekünk azért, mert a szocde-
mek általában a városi dolgozók, a kispolgárság s a szervezett munkásság ügyét kép-
viselték. Õket ez a parasztkérdés különösképpen nem érdekelte.

A parasztságot mint valamelyest tömegbázist két nagy szervezet együttese tartotta
kézben: a kisgazdapárt az egyházzal, illetõleg az egyházakkal. Ezeknek a falvakban két
komoly ellenfelük volt, amely két ellenfél egy álláspontot képviselt: a kommunisták és
parasztpártiak. A faluban tehát ilyesfajta mérkõzés folyt. A szocdemek nem sokat tö-
rõdtek a faluval. Éppen ezért volt nekem nagyon fontos Takács, hogy meg ne fúrják
ezt az ügyet. Azért mondtam el ezt a sok részletet, hogy lásd, némi politikai taktikai
tapasztalatra is szükség volt, minthogy akkor az ilyen dolgokban már a pártértekezle-
tek döntöttek, azokkal mindent meg kellett beszélni. Tehát nekem nagyon fontos volt,
hogy Takács, aki nagyon korrekt, rendes és maga is parasztszármazású ember volt, aki-
nek volt valami ándungja a dologról, ott legyen. Nem volt nagyon írós ember, de ott
volt ezeken az értekezleteken. Illyéssel is nagyon jó barátságban voltak.

H. I. Most még valamit Illyésrõl. A Déri-szobor leleplezésekor beszélgettem vele, s õ
azt mondta többek között, hogy amikor te õt jelölted elnöknek, akkor õ kijelentette,
hogy jó, de csak akkor vállalja, ha Németh mellette lehet tanácsadóként. Mert Németh
akkor éhezett, Némethnek nem volt egzisztenciája stb.

K. D. Igen, így volt. Akkor volt az, hogy Némethnek adtam egy tanári állást Vásár-
helyre. Senki nem merte ott meglátogatni: említettem az igazoltatás kínos ügyét. Mi-
kor én egyszer lent voltam Vásárhelyen, kerestem, de nem találtam meg, mert a diák-
jaival éppen kirándulni volt. De üzenetet hagytam neki, hogy Laci, gondold meg, te-
hetek-e valamit az érdekedben, s a legközelebbi alkalommal, ha kell, írj, leküldök ér-
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ted egy kocsit. Mert akkor még nagyon rossz volt a közlekedés. Aztán kaptam is hírt,
fel is hozattam. Arra is emlékszem, hogy a Nyúl utcában találkoztunk Sárközi Mártá-
nál, Molnár Ferenc lányánál, s ott egy teraszon, kör alakú asztal mellett, napsütésben
beszéltünk. Azt mondtam neki, hogy Laci, légy szíves, mondd meg, mit tehetek az ér-
dekedben. Erre azt mondta: én nem kérek semmi fontosat, mert így is éppen elég bajt
okoztam neked. Tényleg, Katona Jenõ interpellációt jegyzett be ellene, s egyéb botrá-
nyok is voltak, mert sokan nem szerették Lacit igazmondásáért, más egyébért sem;
könnyû volt ráhúzni, hogy fasiszta, vagy valami ilyenféle volt. Hiszen õ írta a KISEBB-
SÉGBEN-szerû zöldségeket. De azt mondta: az lenne a vágyam, hogy Vásárhelyen tanít-
hassak, a gimnáziumban. Mondom, rendben van, Laci, ezt én az igazgatóval megbe-
szélem, az iskola kap egy szabad állást, s erre a státusra téged fog beosztani. Az iskola
igazgatója téged ott enged kísérletezni. Próbáld meg ott a komplex oktatást. Én lát-
tam elõre, hogy ez ugyancsak fontos feladat. Próbáld meg ezt kikísérletezni, s errõl ké-
rek majd jelentést. Addig õ még maszek alapon kísérletezett diákjaival. Volt ott egy
nagyon derék igazgató, aki jól állt hozzá a kérdéshez. Hiányzott néhány tanára, s örült,
ha valami jó erõ beugrott. De ez maszek alapon történt még akkor. Laci nem kapott
egy vasat se. Nem volt ott kereseti lehetõsége. Ekkor adtam aztán én nekik ezt az ál-
lást. Így volt SZTK-ja, valami létalapja. Tartozott valahová.

H. I. Ezek a dolgok annyira összefüggenek, és a te portrédhoz is szervesen hozzátar-
toznak. Örülök, hogy most erre a szektorra is fény derült.

K. D. Írtam én egyszer errõl az ÉSben egy cikket, talán egy éve, másfél éve lehetett.
Megnézheted. A Tiszatájban közzétett, talán a Grezsa, egy Németh-írástöredéket: FE-
LELET A MINISZTERNEK címen. Egy jelentés kezdetét, amit a Laci nekem akart írni. De én
elmentem, s õ a jelentését nem küldte el Ortutaynak. Ortutayt nem érdekelte ez az
egész ügy. Ekkor fölkért engem Száraz György, hogy reagáljak a közleményre. Eleget
tettem a kérésnek egy cikkel, amelyben lényegében elmondtam mindent, ha jól em-
lékszem, VÁLASZ NÉMETH LÁSZLÓNAK címen.

H. I. Találkoztam mostanában egy csomó írásoddal a Köznevelésben. Ezekben ennek
az egész ügynek az ideológiáját kifejtetted.

K. D. A SZÜRKE KÖNYV-nek volt egy terjedelmes bevezetése. Ha valahol hozzájutsz,
nézd meg. Sajnos, csak egy példányom van belõle. Volt egy HELYÜNK A VILÁGBAN-köte-
tem, ami akkor jelent meg. Ennek az elsõ nagy tanulmánya ez volt: KÖZMÛVELÕDÉSÜNK

ALAPKÉRDÉSEI. Mert én azt csináltam, hogy kb. egy évig voltam miniszter, akkor össze-
hívtam a magyar mûvelõdési élet legfontosabb szerveinek vezetõit, valami kétszáz em-
bert a Váci utcába, az új városházának a tanácstermébe, s ott tartottam egy kb. kétórás
elõadást, amelyben minden lényeges kérdésrõl szó esett. Ezt aztán meg is jelentettem
ennek a SZÜRKE KÖNYV-nek a bevezetõjeként. A könyvet egyébként Kovács Máté szer-
kesztette, az egyes osztályoktól bekérte a helyzet- és tervjelentéseket. Azt hiszem, ez
volt az elsõ komoly mûködési terv, s elõtte egy miniszteri expozé, amely a minisztéri-
um egész területének problematikáját összefoglalta. Késõbb bezúzták.

H. I. Azzal kezdtük beszélgetésünket, hogy hogyan kapcsolódtál be a politikai élet-
be, és hogyan lettél miniszter. Mondj még valamit arról, hogyan történt az, amikor te
megelégelted, hogy nem voltál többé jó, mondj valamivel többet a miniszterségrõl va-
ló lemondásról, mint a tv-ben mondtál.

K. D. Röviden ezt is elmondom. Egy idõ múlva, természetesen a politikai harcok ki-
élezõdése idején (egyebek közt amikor Rajkot egy parlamenti ülésen kétszer leszavaz-
ták, õ vette a kalapját, és maradt), láttam, hogy ez nem demokrácia; csúf dolog ez, de
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nyilvánvaló, hogy álcázott diktatúra van. Más egyéb mozzanatok is errõl gyõztek meg.
Az volt az érzésem, hogy én ezt nem csinálhatom tovább. Ez ki is szivárgott egy kicsit.
De volt még egy nagy oka visszalépésemnek, amit általában nem tudnak. Visszalépé-
semnek nem a kommunisták nagy támadása volt az oka, sem az a nagy zárótûz, amit
akkor kaptam, amikor éppen Németh Lászlót védtem meg; egyebek közt õ volt a vö-
rös posztó, nem is az, hogy sajtócsibésznek neveztem, aki rólam és Illyés Gyuláról azt
írta, hogy fasiszták voltunk, ami miatt becsületsértési per is indult. A döntõ ok, ami
véglegessé tette bennem az elhatározást, Mindszenty volt. Én neki elõterjesztettem egy
olyan tervet, amelynek az alapján az általános iskolát békésen meg kellett volna csinál-
ni. Ezt mindennél fontosabbnak tartottam, rengeteget veszõdtem vele, de lehet, hogy
már Ortutay írta alá. Én terveztettem meg például az elsõ körzeti általános iskola ter-
vét, Révfülöpre, Fónayékhoz. A megvalósításhoz szükség volt Mindszentyre is, mert hi-
szen az iskolák jó része egyházi kézben volt. És ha akkor nekem megfelelõ partnerem
van, s nem ez az õrült, akkor a kérdést megoldottam volna zökkenõ nélkül, úgy, hogy
a nagy iskolák megmaradnak. Engem nem az egyház érdeke, hanem a magyar mûve-
lõdés érdekelt. Abból nagyon hiányzik, hogy a nagy iskolák megszûntek. Mindszenty
nemet mondott... Láttam, itt nincs békés kiút, itt nyilván meg fog kelleni ütközni az
államhatalomnak Mindszentyvel. Ehhez én nem értettem. Akkor volt a parasztpárt
közgyûlése. Félelmetes volt. Akkor történt, hogy Veres Péter egy egész napon át be-
szélt, s a végén sírva fakadt az idegfeszültségtõl. Zokogott az elnöki asztalnál. Ott én
csak csöndesen ültem, nem szóltam bele, hallgattam a vitákat. Végül mégis feloldó-
dott a feszültség, és megválasztották az új vezetõséget, s abban engem is változatlanul,
mint a parasztpárt miniszterét. Nekem itt akkor kellett valamit mondanom. Megkö-
szöntem a bizalmat mindazok után, ami történt, és ott egy-két keserû megjegyzést is
tettem, hogy igen, olyan igaztalan vád is ért, hogy én klerikális vagyok. Én ebben a do-
logban csak annyit mondhatok, hogy én papok szolgája sohasem voltam, de õseim hi-
tét nem vagyok hajlandó letenni vagy elhagyni még akkor sem, ha ezért karriert tör-
nek vagy esetleg börtönt adnak. Erre kitört az ováció, és kiabáltak: le ne mondjon, le
ne mondjon. Jóformán vállukra emeltek. Hazamentem, és azt mondtam a feleségem-
nek: azt hiszem, itt az ideje, most kell lemondanom. Õ azt mondta, hogy boldogan ve-
szi tudomásul, hisz már régen rábeszélt.

Erre felmentem Veres Péterhez, bejelentettem neki elhatározásomat. Szükségesnek
éreztem, hogy ezt egy Veres Péterhez írt levélben meg is indokoljam, ami aztán meg-
jelent az újságokban. Elég nagy konsternációt keltett. Bizonyítja, hogy mennyire nem
voltak felkészülve rá, hogy egy fél évig kellett magamat helyettesítenem. Példátlan volt
ez a magyar történelemben. S már második hónapja elmúlt, hogy magamat helyette-
sítettem, a minisztertanácsra nem mentem be, oda mindig Nagy Miklóst küldtem, a
politikai államtitkárt, a fontos ügyeket félretettem, majd eldöntik, mi legyen. Két hó-
napja voltam már ilyen magamat helyettesítõ miniszter, mikor Tildy megerõsített ab-
ban a megbízatásban, hogy vezessem tovább az ügyeket, amíg megoldják a kérdést.
Egy fél év múlva, valamikor márciusban, végre megoldották azzal, hogy Ortutay le-
gyen az utódom. (Márc. 14.)

H. I. Vele aztán te milyen kapcsolatban voltál?
K. D. Hogy is mondjam? Én fiatal kora óta ismertem õt, sõt nagyon sokat tettem is

az érdekében. Ott is lakott, tõlünk nem messze, a Körtéren. Hogy aztán mi történt?
Nézd, mindig nagyon udvariasak voltunk egymással. Néhány jellemzõ mozzanatot
azért elmondhatok. Az egyik az volt, hogy amikor én Telekitõl átvettem a minisztéri-
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umot, azt mondtam, ne csináljunk ebbõl nagy kázust. Te elbúcsúzol, és én átveszem.
Egy lemosásban elmegy az egész. Így is történt, nagyon baráti módon. Tutussal: én el-
búcsúztam, s õ három-négy nap múlva beköszönt. A parlamentben iszonyú hidegben,
bundában ültem, de elmondtam még a beszámolómat, s abban egyebek közt azt is
mondtam, hogy több szerencsét kívánok utódomnak, Ortutay Gyulának. Remélem,
hogy õ hajlékonyabb lesz, mint én, s majd meg is fog oldani egy-két kérdést. Ezt Tutus
rossz néven vette, mondván, hogy én ironizálok vele. Hát te tényleg hajlékonyabb vagy,
mint én, mondtam, mit csináljak. Ez az igazság. Aztán hamarosan fölhívott, hogy hol
van az az én rendelkezési alapom. Mondom: a Mártánál, a titkárnõnél. – Mártánál ezer
forint van, mondta. – Hát nekem ennyi rendelkezési alapom volt, mert én csak arra
költöttem, hogy ha valahova meghívtak, egy táncmulatságra vagy jótékony célra, ad-
tam ötven vagy száz forintot, miután szegény az ország. Azt mondja: nekem a Balogh
páter 250 ezer forint rendelkezési alapot ígért. Ezzel kezdte... Tutuskám, mondtam,
intézd ezt el a Balogh páterrel.

H. I. Szeretnék még itt valamit rögzíteni. Lehet, hogy én nem láttam annak idején
elég világosan, de engem megdöbbentett az, hogy Keresztury Dezsõ megcsinálja a Né-
pi Mûvelõdési Intézetet, Ortutay pedig megszünteti... Én az õ nyakába varrtam ezt az
egész megszüntetést, bár késõbbi tájékozódásom alapján valószínû, hogy ez nagyobb
egység volt.

K. D. Persze. Neki semmiféle önálló véleménye fontos dolgokban nem volt. Nem is
úgy vállalta el a miniszterséget, hogy saját felelõsségére, hanem úgy, hogy végrehajt-
ja azt, amit a hatalom birtokosa elrendel.

H. I. Hadd köszönjem meg a nyilatkozatot. Roppant hálás vagyok, s köszönöm, hogy
fogadtál...

Utóirat:
Az 1–31 gépelt oldalas anyag hitelességét igazolom, kérem a javításokat végrehajtani.
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Kísérõlevél:
Kedves Pista, itt küldöm a némileg átsimított szöveget. Nem sokat igazítottam rajt,
hogy beszélgetésjellege megmaradjon. Itt-ott elhagytam pár ismétlést, fölösleges moz-
zanatot. Ha meg akarod jelentetni, kérek korrektúralevonatot, mert maradhatott benn
hiba, még helyesírási is. Ezt úgyis át kell néznie a nyomdába készítõnek. Igen fáradt
vagyok, azért csak így kurtán kívánok minden jót. Üdv!
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