
1221

KODOLÁNYI JÁNOS ÉS SZABÓ ISTVÁN 
LEVELEZÉSÉBŐL

Közreadja Csűrös Miklós

Kodolányi János (1899-1969) és Szabó 
István (1931-1976) levelezése a Széché
nyi Könyvtár kézirattárában található 
(Fond 201/508). A levelezés 1949 és 1955 
között -  megszakításokat is beszámítva -  
folyamatos és intenzív volt, majd hirtelen 
megszakadt. Terjedelmes részletek jelen
tek meg belőle az Új írás 1989. júniusi és 
júliusi, majd a Kortárs 1990. áprilisi szá
mában.

A mostani válogatás valamennyi da
rabja 1953 második feléből származik. A 
„túlkoros” Szabó Istvánt -Jankovich Fe
renc és mások protekciója nyomán -  föl
veszik a budapesti bölcsészegyetemre 
meg az akkorra m ár legendás funkciójá
tól megfosztott, diákszállóvá züllesztett 
Eötvös-kollégiumba. Szabó kiszakad apja 
és Cserszegtomaj község világából, de a 
népi emelkedés Németh László sürgette 
liftje sem emeli magasabbra. Abban bízik, 
hogy kompromisszumok árán továbbta
nulhat, de a művészi kibontakozás fonto
sabb számára, m int a bölcsészkarrier. 
(Három  félév után hagyja majd ott az 
egyetemet.)

Lidérces hitelességgel jellemzi a kollé
giumi meg az egyetemi viszonyokat, lég
kört. Megint kiderül, hogy azt a tárgyi tu 
dást és szellemi fölkészültséget, amelyre 
az ötvenes években nemzedéke fölru-

gaszkodásához szükség volt, többnyire 
nem a hivatalos tanintézmények, hanem  
személyesen választott olvasmányok és 
mesterek táplálták, esetünkben döntően 
Kodolányi.

A szövegben nyomatékosan emlege
tett Rejtett világok című Szabó Ist- 
ván-kisregény (vagy hosszabb elbeszélés) 
nincs a kéziratkötegben, Kodolányi bizo
nyára visszaküldte. Remélhetőleg lap
pang valahol, és előkerül. Az Új Hangban 
először A LÁZADÓ című elbeszélés jelent 
meg Szabó Istvántól (1954. febr., 2. sz. 
33-39.); utána Jankovich Ferenc mutatja 
be a fiatal írót BÍRÁLAT címen, magasztaló 
hangnemben.

A levelezésnek ebben a szakaszában 
Kodolányi szűkszavúbb, m int korábban. 
Tőle szokatlanul röviden m ond véle
ményt vagy ad tanácsot. Az indokokat 
nem nehéz összegyűjteni. 1953-ban Mó- 
zes-regényén (Az ÉGŐ CSIPKEBOKOR) dol
gozik. Hanyatlik az egészsége. De legfő- 
ként olyan érett írói személyiségnek nyil
vánítja addigi tanítványát, aki m ár nem 
szorul szellemi mesterre. Másfél évvel ké
sőbb, 1955. május 18-án majd így rekeszti 
be a levelezést: „Dolgomat, hivatásomat a Te 
életed alakításában befejeztem, a többi Rád tar
tozik egyedül. ”

Csűrös Miklós
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Szabó István -  Kodolányi Jánosnak

Cserszeg, 1953. aug. 19.
Kedves Bátyám!
Két ok miatt hallgattam. Egyik ok: meg akartam várni az egyetem döntését; a másik 
ok: be akartam fejezni ezt a hosszabb elbeszélést, amit mostani levelemhez mellékel
tem.

Hosszú, bizonytalan hetek után végre megkaptam az egyetem levelét, melyben ér
tesítenek, hogy fölvettek a bölcsészkar magyar szakára. Ez tehát eldőlt -  egyetemi hall
gató leszek. A szállásról meg az ösztöndíjról nem tudok semmi határozottat ez ideig, 
Jankovich Ferenc azonban megnyugtatott, hogy m inden rendben van, készüljek az 
útra, s a lakást, ellátást meg egyéb anyagiakat majd odafönn személyesen kell megbe
szélnem, s valószínű, hogy az eredm ény a lehető legkedvezőbb lesz. Osztályhelyzetem 
s anyagi viszonyaim is olyanok, hogy számíthatok közepes ösztöndíjra -  hiszen hazul
ról nem várhatok semmiféle támogatást. De azért nem vagyok derűlátó az ösztöndíj 
dolgában; amit adnak, legfeljebb élelemre, cigarettára meg villamosra lesz elég -  ru 
házat, könyvek, színház s ehhez hasonlók m ár nem telnek belőle. Tudom, hogy el kell 
készülnöm a nyom orra is, még súlyosabbra, mint amilyenben idehaza éltem: itthon 
mindig volt valamicske ruhám , nem fáztam, s ha mással nem is, de kenyérrel, krum p
lival kedvemre jóllakhattam, ott viszont teljesen arra a kis összegre leszek utalva, amit 
ösztöndíj címén kapok. Egyéb anyagi bázisom aligha lesz. Mindegy, az a fontos, hogy 
végre méltóbb környezetbe kerülök, m inden időmet tanulásra fordíthatom, szóval 
szellemi életet élhetek. Ez a legfontosabb. Nem is annyira az egyetem izgat, hanem a 
könyvtárak meg a színházak. Az egyetemen úgyis elferdített s meghamisított form á
ban tanítják az irodalmat, s ebből bizony nem sokat épülhetek; az em ber nem tehet 
mást, mint undorral s kényszeredetten meghallgatja az előadásokat, s csak arra ügyel, 
hogy a vizsgái sikerüljenek. Az igazi tanulást, akárcsak eddig, ezután is a könyvek biz
tosítják számomra. Budapest ocsmány város, de jó  könyveket bőven találni benne, 
olyan könyveket, amelyeket régóta szeretnék megismerni, de itt, vidéken nem férhe
tek hozzájuk. Tehát ezután is csak a könyvek lesznek a legfontosabbak. Körülbelül 
ennyiben foglalhatom össze, amit az eljövendő évek nyújthatnak. De m indenesetre 
óriási dolog, hogy mostani, paraszti életformámból hirtelen egy egészen más, szellemi 
életbe csöppenek, s ez már csak azért is izgató, m ert e két életforma merőben ellentétes 
és idegen egymástól, össze sem lehet őket hasonlítani, m ert egészen mások az alapjaik 
is. Ha az egyetemtől nem is várhatok sokat tudásom fejlesztésében, az a tény, hogy 
oda kerülök, fordulópont lesz az életemben. Igyekezem józan lenni: nem lelkesülök 
túlságosan, de nem is becsülöm le a fordulatjelentőségét. Nem olyan lesz a jövő, ahogy 
valóban szeretném, de tagadhatatlan, hogy nagy lépéssel közelítem meg a célomat.

Az egyetemen igyekezem nem kelteni feltűnést semmiféle értelemben. Elvegyülök 
a tömegben, m int afFéle szorgalmas, de mégis közönséges, jelentéktelen kis emberke, 
aki igazán nem  nyom a latban. Keveset beszélek, nem vitatkozom -  ezt különben sem 
szoktam -, szerényen meghúzódom, hogy észre se vegyenek. De amit a nagyváros 
nyújthat kultúrában, azt lelkesen és szorgalmasan igyekezem megismerni, magamévá 
tenni, amennyire csak lehetséges.

Most, az előkészület napjaiban, igyekezem beszerezni a szükséges holmikat, bár 
anyagi viszonyaim most is éppoly ziláltak, mint mindig. Egy évre azért biztosítot
tam a ruhanem űt, lábbelit -  csak éppen télikabátom nincsen, de majdcsak kerül va



Kodolányi János és Szabó István levelezéséből • 1223

lahogy ha nem, hát úgy is jó  lesz. Legjobban az apám  dolga aggaszt: nem tudom  
megnyugtató form ában rendezni a sorsát. Nem akad olyan család, aki vállalkozna az 
eltartására, oly módon, hogy rendelkezésére bocsátanám a birtokot, gazdálkodjon 
benne, ahogy akar, s a jövedelemből éljen meg közösen az apámmal. Ráíratni nem 
akarom senkire sem a földet, sem a házat, mert akkor nem lesz otthonom, akár haza 
se menjek, még látogatóba se, hiszen semmi keresnivalóm sem volna ott, a más házában. 
Nem akarom eldobni teljesen a családi domíniumot, hiszen megeshet, hogy Pestről 
szedni kell a sátorfámat, s akkor hova menjek? Ki fogad magához barátian és szeretettel, 
s melyik táj tudja visszaadni az elveszített békét? Nem akarok hazátlan, otthontalan em
ber lenni. Viszont az apám eltartására csak úgy vállalkozna egy fiatal házaspár -  a szom
szédunk - , ha nekiadnánk valamennyi ingatlanunkat. Már két hetem sincs az indulásig, 
s még nem sikerült semmi megnyugtató megoldást találni. De mindegy: most már kö
nyörtelen vagyok. Akkor is fölmegyek Pestre, ha teljesen egyedül kell hagynom az apá
mat. Boldoguljon, ahogy tud. Eleget áldoztam neki, az ő rabságában voltam, sehová 
nem mehettem, m ert őt tekintettem, mi lesz vele, ha egyedül marad. Ebből elég volt. 
Nem kötelez semmi, hogy teljesen föláldozzam neki magamat, s az ő kedvéért m inden
ről lemondjak, s kerékbe törjem az életemet. Ki és mi kényszeríthet arra, hogy az apám 
dajkája legyek, s vénségemig kapáljam a szőlejét? Nagyon sajnálom szegényt, de nem 
lépek vissza az útról. Rémlik, hogy a búcsúzás nagyon drámai lesz, de mindegy, elsza
kadunk, talán örökre. Nagy és nemes jellem: egy szóval sem mondja, hogy ne menjek, 
megérti, hogy nem várhat tőlem ekkora áldozatot, az ő nyugalmas öregségéért nem 
fecsérelhetem el az életemet. Tudja, hogy eddig is állatian tűrtem  miatta. Kedves Bá
tyám, elérkezik az a pillanat, amiről Maga beszélt, mikor legutóbb Akarattyán voltam: 
a fiúk agyonverik az apjukat. H át én is kénytelen vagyok megtenni.

Most engedje meg, hogy magyarázatképpen szóljak néhány szót a mellékelt novel
láról. Bár a jó  írások beszélnek magukért, s nagyon gyanús, ha az írónak magyaráznia 
kell a műveit. De ez esetben okvetlenül tennem  kell néhány megjegyzést.

Ez a hosszabb elbeszélés -  vagy kisregény? -  huzamos ideig s nagyon furcsán ké
szült. Már az év elején hozzáfogtam s megírtam a közepét, majd tavasszal az elejét, s 
most az utóbbi napokban a befejezést. Közben számtalanszor átdolgoztam, töröltem 
a feleslegesnek látszó részeket, pótoltam, ahol hiányok mutatkoztak, s összetákoltam 
az ellenkező sorrendben megírt részleteket. Még soha életemben nem dolgoztam ilyen 
furcsa módszerrel, s azt hiszem, ez meg is látszik az elbeszélésen: szerkezete, felépítése 
nagyon széteső, nem szerves egész, pedig a felépítésre nagyon kényes vagyok: már 
többször említettem, hogy csak akkor tudok írni, ha tisztán látom a mű szerkezetét. 
H át ne is vegyük ezt a novellámat befejezett s kész írásnak, úgy tekintsük, mint egy 
regény szűkre szabott, hézagos vázlatát, egy nagyobb mű összesűrített lényegét, mag- 
vát -  noha nincs szándékomban megírni részletesebb formában, m aradjon ez csak így, 
bármilyen tökéletlen is a felépítése. S talán nemcsak tökéletlen, hanem  homályos, za
varos is: éppoly zavaros, m int a lelkiállapotom, amikor írtam. Az idén jócskán olvastam 
filozófiai munkákat, megismerkedtem némileg a misztikus életszemlélettel. Ez igen 
nagy hatással volt rám , hiszen hajlamaim is erősen misztikus jellegűek. Feszegetni 
kezdtem magamban a végső, nagy kérdéseket, közben sokat tépelődtem s gondolkoz
tam. Egyetlen dolog izgatott: mi az írás? Mi ösztökéli az embert, hogy írjon, s mi az 
értelme? M indennél jobban érdekel a művésziélek problémája, s úgy érzem, erre még 
több m unkám ban vissza kell térnem . Egy rejtett világ tám adt bennem , s ezt a világot 
igyekeztem megírni ebben a kusza, homályos és fantasztikusnak látszó novellámban.
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Minden lényegeset el akartam mondani -  ó, ez az örök naivság! úgy írtam, mint 
egy hattyúdalt. Hősét Järventeus egyik regényalakjáról, a feledhetetlen varázslóról, 
Paulus-Juoniról neveztem el -  talán azért, m ert az írók is hasonlók a sámánokhoz. 
Vagyis: az írók is sámánok, az isten tolmácsai.

Legyen szíves, bírálja meg ezt a fura művecskét olyan őszintén, igazságosan, ahogy 
eddig is tette írásaimmal -  föltéve, ha ez a kérés nem lesz túlságosan terhes számára, 
ítéletei helyességéről m inden esetben meggyőződtem, s ezután is a Maga útmutatását 
és tanácsát szeretném követni.

Jó  egészséget és jó  m unkát kívánok!
Tisztelettel üdvözli:

M. Szabó István

Kedves Bátyám, csatolva még a következőket: valószínűen e hó végén, 29-én utazom 
Pestre, s ezek szerint Magának aligha lesz ideje visszaküldeni a füzetet e röpke tíz na
pig, míg idehaza leszek.

Az óvatosság kedvéért is legjobb volna, ha leveleit nem a kollégiumba, hanem  majd 
Némethy Endre címére küldené, őt úgyis gyakran meglátogatom, ha odafönn leszek. 
Legjobb volna, ha a füzetet is oda címezné, hogy biztosan kézhez kapjam, m ert csak 
egy példányban írtam, s ha elvész, csonka lesz az irodalomtörténet.

Igen hálás lennék, ha ajánlva küldené el; a költséget megküldöm bélyegekben. 
Bocsásson meg, hogy ilyen kategorikus hangon mondom  el kéréseimet.
Némethy Endre címe:
В. VIII., Könyves Kálmán körút 40.
Néprajzi Múzeum

Kodolányi János -  Szabó Istvánnak

Akarattya, 1953. aug. 24.
Kedves Pista,
leveledet, írásodat megkaptam. Mind a kettő igen nagy örömmel töltött el. Minden 
jó t kívánok tanulmányaidhoz, az új élethez, amibe lépsz. Légy nyugodt, bátor, biza
kodó, ne csüggedj el, ne hátrálj meg az akadályok előtt. Légy hű tennenm agadhoz. 
Mindig emlékezzél rá, honnan jöttél, mik a céljaid, milyen utat tettél meg eddig, s 
hogyan tetted meg. Szépjövődben nem kételkedem. Most m in tapád  bocsátlak útnak, 
bízom benned. Amit leveledben írsz, helyes és igaz. Ne térj el tőle. Novellád gyönyörű, 
igen nagy írás, csaknem hibátlan, ez az első valóban teljesen egyéni hangod. Most már 
nem utánzói senkit, semmit, a sajátodat m ondod, amit más nem m ondhat, s így nem 
m ondhat. M inden lényegeset megtanultál, csupán ismereteidet kell bővítened. Kész 
ember vagy! így tovább. Most bővebben nem írhatok, nyakamon a munka, és igen 
sok a látogatóm is, de Te azonnal írj, amint tudsz, s minél bővebben. Amikor időm 
engedi, én is részletesen írok. írásodat alkalomadtán el fogom küldeni, de jó  volna 
lemásolni írógéppel több példányban, hogy barátaimnak megmutathassam. Dolgozz, 
légy egészséges és vidám. Szeretettel ölel:

K. János
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Szabó István -  Kodolányi Jánosnak

Cserszeg, 1953. aug. 26.
Kedves Bátyám!
Л lapot megkaptam. Nem tagadhatom, igen jólesett a dicsérete, amiben a novellám 
részesült; egyáltalán nem számítottam ekkora elismerésre. Azt tudtam, hogy nagy dol
gokat feszegetek, de abban m ár nem voltam biztos, hogy jó l feszegetem-e azokat -  bár 
ekkora lelkesedéssel s ennyi odaadással, megvallom, még nem írtam egyetlen műve
met sem; ez volt az, amibe „mindent” beleadtam, ami tőlem tellett. Mégis aggódva 
küldtem el Magának a novellát, m ert úgy éreztem, szerkezete rossz, széteső, m onda
nivalója zavaros, itt-ott szónokiasságba fullad, az egész egy fantasztikus, levegőbe épí
tett tákolmány, s aki olvassa, inkább megrökönyödik, vagy mosolyog rajta, mintsem 
dicséretben részesítse. Mindig szigorú voltam az írásaimmal szemben, s a Rejtett vi
lággal szemben még sokkal szigorúbb, m ert ez is „végrendelet” volt, olyan írás, amiben 
m indent el akar m ondani az ember, tökéleteset akar nyújtani, hogy ezzel pontot te
gyen a dolgok végére, s akár meg is halhat, m ert több szava m ár nincs a világról s 
önmagáról. A tökéletesség persze nem sikerült, de annak igen örülök, hogy Bátyám 
jónak találta az elbeszélést: m ert ami a legfontosabb, ezzel megerősítette bennem  a 
hitet, hogy igazi és helyes úton járok. S kell-e nagyobb dicséret egy kezdő írónak, mint 
az, hogy megtalálta egyéni hangját, nem utánoz senkit, a sajátját m ondja a saját sza
vaival? Vágyódhat-e többre? Kedves Bátyám, reszkettem, amikor elolvastam, vagy öt
ször egymás után ama sorokat. Reszkettem a boldogságtól -  s ez nem csoda, hiszen 
életem legszebb pillanata volt. Nem is tudtam  m egm aradni otthon, kaptam a csinga- 
fát, s elmentem a kútra, hogy egyedül lehessek az örömmel, ami ért. Hajtott a láz, 
valami kínzóan édes nyugtalanság.

Kedves Bátyám, azért ne aggódjon, nem szállt fejembe a dicsőség, ilyesmitől nem 
kell féltenie. Az elismerés nem a gőgöt ébreszti föl bennem, hanem  ellenkezően: növeli 
a munkakedvemet, megerősíti hitemet, s ösztönöz, hogy a jövőben még odaadóbb s 
alázatosabb legyek a munkám  iránt. Nyugodtan m ondhatom, hogy a gőgtől már 
messze vagyok; négyéves ismeretségünk óta Maga megtanított, hogyan kell magamat 
nevelni és bírálni, s ha szavai m eddő talajra hullottak volna, aligha jutottam  volna el 
ide, ahova kemény hittel s tanítványi alázattal eljutottam. Az elbizakodottság rém e so
hasem fenyegetett, s ma m ár idegenebb tőlem, m int valaha. Annak örülök leginkább, 
hogy Magának nem kell csalódnia bennem, méltó vagyok, legalább valamennyire, 
hogy tanítványa lehessek -  hiszen áruló nem vagyok, s nem élek hamis életet. Köszö
nöm Magának, hogy eljuthattam erre az új állomásra. Megfogadom, hogy szilárdan 
kitartok a Szellem szolgálatában, odaadóan tanulok, s alázattal járom  az utat, amelyet 
egyre tisztábban látok. H ű és becsületes leszek, mint amilyen eddig igyekeztem lenni. 
Most új élet küszöbén állok, de lényegében csak külső életmódom lesz új: belül nem 
változik semmi, nem is változhat, m ert a Csillag örökkévaló. Kedves Bátyám, a kap
csolatunkon semmit sem változtathat az, hogy a jövőben egyetemi hallgató leszek -  ez 
szinte mellékes, külső dolog - , szeretném, ha ezután is tanítványa lehetnék. Nem aka
rok Magától elszakadni, m ert úgy érzem, még gyakran kell segítségemre lennie, s csak 
Maga lehet segítségemre, senki más.

Levelezésünk egy kissé körülményes lesz, de azért nem megoldhatatlan. Ha Bá
tyámnak nem lesz terhes a levélírás, nagyon kérem, néha válaszoljon, ha számot adok 
pesti életemről, problémáimról -  hiszen csak egyedül Maga adhat igazi útmutatást.



1226 • Kodolányi János és Szabó István levelezéséből

Erről négy éven keresztül számtalanszor meggyőződtem. Ha majd ideje engedi, le
gyen szíves a novellámat részletesebben elemezni, m ert a hibáiról nem szólt, noha bi
zonyára bőven akad benne kifogásolnivaló.

Végül közlök egy örömhírt: az édesapám ügyét sikerült m egnyugtatóan rendezni. 
A szomszédunkban lakik egy fiatal házaspár, az em ber napszámos, vagyontalan -  de 
igen szorgalmas j ó  dolgos, ügyes férfi. Megegyeztünk, hogy átveheti a gazdaságunkat 
ötévi kezelésre, nálunk lakhatik, a birtokból eredő jövedelmet szabadon élvezheti csa
ládjával -  (felesége, két kis lánya van) - , s ennek fejében köteles az apám at tisztessé
gesen eltartani. A birtokra, házra igényt nem tarthat, de benne élhet öt évig, s ha a 
viszonyok úgy hozzák, a szerződést megújítjuk másik öt évre is. Ezt tehát megoldot
tam, nyugodtan útnak indulhatok: nem kell agyonbunkózni az apámat, ahogy előző 
levelemben írtam, egy kissé pesszimista hangulatban. Most az a fő, hogy békességben 
éljen a jövevényekkel, bár úgy gondolom, e körül nem lesznek bajok, a család, aki 
hozzánk kerül, eléggé tisztességes. De azért az apám  így is sajnálatra méltó: szemmel 
láthatóan egy tragédia bontakozik ki a lelkében. Ahogy közeleg az indulásom ideje, 
mind gyakrabban felejti rajtam a szemét, s egyre szótlanabb, s ha szól, a hangja elfo- 
gódott. Talán érzi, hogy ez a legnagyobb, végső elszakadás: a katonáskodás meg Inota 
ehhez gyerekjáték volt, itt másról van szó. Arra gondolok, hogy egy apának mégsem 
szabad ennyire szeretni a fiát, m ert csak baj származhat belőle: a fiú úgysem váltja be 
a hozzá fűzött reményeket -  hiszen m inden fiú elérkezik oda, hogy valamilyen for
mában szakít az apjával. Úgy látszik, ő túl sokat épített rám , vagy rosszul épített, s 
most ez a kártyavár dől romba, s megeshetik, hogy maga alá temeti az építőjét is. Most 
m ár valóban megértem, amit Maga bizonyítgatott előttem szóban is, levélben is, hogy 
káros kapcsolat az, ami köztem s az apám között fennáll. Nekem m ár van erőm  eltépni, 
leszámoltam az érzelmekkel. Csak az aggaszt még, ő hogyan bírja el a szakítást.

Kedves Bátyám, mihelyt Pesten sikerül berendezkednem  s normális kerékvágásba 
térnem, részletesen írok mindenről, ami fontosabbnak látszik. Ha majd válaszol, le
velét legyen szíves Némethy Endre címére küldeni, amit m ár előző levelemben meg
írtam. Áldást, békességet, jó  m unkát kívánok! Tisztelettel:

M. Szabó István

Szabó István -  Kodolányi Jánosnak

• Bp., 1953. szept. 10.
Kedves Bátyám!
Most, hogy az életem szekere valamelyest már rendes kerékvágásba zökkent, igyeke- 
zek beszámolni napjaim múlásáról, az új környezetben szerzett tapasztalataimról.

Hogyan kezdjem, és hol kezdjem? Igen sok kisebb-nagyobb élményem van, s még 
nem tudom, melyik érdemes arra, hogy elmondjam: az értéksorrend még nem elég 
tiszta, még nem látja az ember, mi a fontos és a nem fontos. De azért igyekszem arról 
beszélni, ami leginkább latba esik.

Talán kezdjük a diákszállón. A volt Eötvös-kollégiumban lakom, amiről Maga bi
zonyára sokat tud, hiszen én is sok jó t hallottam a művelődés e hajdani fellegváráról. 
Ma azonban csak diákszálló, semmi egyéb. A régi, tudományos nevelés, a régi szellem 
nincs sehol; csak mint egy örökre eltűnő, álomszerű emlék dereng vissza a múltból a 
hajdani szép élet. A tudomány csarnoka tömegszállássá süllyedt. M inden folyik itt, 
csak tanulás nem. Nyolcán vagyunk egy szobában összezsúfolva, s ilyen viszonyok kö
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zött persze lehetetlen a komoly, elmélyült szellemi m unka. Vicceket mesélnek, röhög
nek, fecsegnek vagy bármit csinálnak, de csöndesség nincs, olvasni, tanulni, írni egyál
talán nem lehet. Van egy tanulószoba meg olvasóterem, de ott meg az a fojtott pus
mogás, szöszmötölés idegesíti az embert, s valahogy olyan a természetem, hogy nem 
tudok bemenni egy helyiségbe azzal, hogy no, én most itt tanulni fogok. Idegen tőlem 
az, hogy külön teremben kell olvasnom, hogy egyáltalán van „olvasóterem”. Én olvas
ni, írni ott szeretnék, ahol egyéb életfunkcióimat végzem -  a lakásban. Tehát ezt még 
meg kell szoknom. Hiába ülök le az olvasóteremben Stendhal regényével a kezemben, 
hogy olvasni fogok, nem tudok figyelni a könyvre. Úgy látszik, még nem vertem gyö
keret. Remélem azonban, hogy ez az állapot nem sokáig tart, s néhány hét múlva már 
beleilleszkedem az új életformába.

A kollégium híres könyvtára megvan, a diákok használhatják -  bár azt hiszem, az 
indexen lévő könyveket nem adják ki. Eddig azonban bármit kértem, megkaptam; 
tehát a könyvtár megfelel egy egyetemi hallgató igényeinek. Csakhogy éppen olvasni 
nem lehet úgy, ahogy szeretné az ember. Alig tíz napja já runk  előadásokra az egyete
men, máris annyi kötelező olvasmányt sóznak az ember nyakába, hogy azzal is elég 
napról napra megbirkózni s a rövid tartalmat kijegyzetelni. Kedvtelés szerint nem ol
vashat az ember. Reggel nyolckor kezdődnek az előadások, s tartanak délután egy vagy 
két óráig. Három  óra felé hazavetemedik az ember, s akkor gyorsan elolvassa a köte
lező irodalmat, amit a tanrend előír az egyes előadásokhoz. Hat óra felé vissza kell men
ni a menzára, az egyetem épületébe, m ert nem a diákszállóban étkezünk. Vacsora után 
még beszélgetünk egy kicsit a szobában, teszünk-veszünk, jegyzeteket pótolunk, a hol
minkkal foglalatoskodunk, tisztálkodunk s végül lefekszünk. így múlik el egy-egy nap.

Én úgy vágtam neki az új életnek, mint egy elszánt hódító -  pótolni akartam azt, 
amit a tudás megszerzésében, életviszonyaim miatt eleddig elmulasztottam. Barbár 
lelkesedéssel akartam rávetni magamat a kultúrára. Falni akartam a könyveket. S íme, 
annyit sem tudok olvasni, m int odahaza. Valóra válik Némethy Endre ijesztő jóslata: 
„Pista, meglátod, te még hátat fordítasz az egyetemnek, m ert annyit sem foglalkoz
hatsz szellemi munkával, m int otthon, Cserszegen.” Ajóslat egyik része igaz, de azért 
eszem ágában sincs itt hagyni az egyetemet. Még éppen csak beleszagoltam az itteni 
életbe. Úgy látszik, el kell sajátítanom a helyes életmódot, a pontos időbeosztást és 
időtakarékosságot, rendszeres életformát kell megszerkesztenem, hogy ne csak az 
egyetemista, hanem  az író- és az olvasni vágyó ember is levegőhöz jusson bennem. 
Ma még zűrzavaros minden. Sok a lótás-futás, tájékozatlanság, elintézetlen ügyek se
rege fojtogatja az embert. Idővel talán kialakul egy csöndesebb, kiegyensúlyozottabb 
élet, amely majd megengedi az elmélyültebb tanulást, sőt talán az írást is -  egy-két 
hónap, s hozzáidomul az ember az új környezethez, és mind erősebb gyökereket bo
csát le az új talajba.

Az egyetemi előadásokról még nem mondhatok határozott véleményt. Eddig még 
jóform án a bevezető előadások zajlottak le -  de úgy tapasztalom, az előadások nívója 
nem éppen magas. Eleinte aggódtam, hogy vajon én, az autodidakta, hogyan veszem 
föl a versenyt érettségizett társaimmal. Most azonban m ár nyugodt vagyok. Kollégáim 
jó  része szakérettségis (afféle gyorstalpalású érettségi ez), tudásuk igen hiányos, és 
igen sok tekintetben nem terjednek az ismereteik odáig, ameddig az enyéim. Ezt nem 
diadalmas ujjongással vagy nagyzolással és elbizakodottsággal m ondom, csak megem
lítem, mint való tényt. Vitáink, beszélgetéseink során gyakran tapasztaltam, hogy az 
irodalom, nyelvészet, filozófia stb. területén jártasabb vagyok, mint ők. Csak még be
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szélni kell m egtanulnom, hogy el is tudjam mondani, amit el akarok: szeminárium 
vagy félévi vizsga alkalmával. A szónokláshoz, a folyamatos beszédszerkesztéshez nincs 
tehetségem (vagy talán gyakorlatom). Tehát ez a másik teendő: a beszélés elsajátítása.

Persze azért fel kell kötni a gatyát a tanulásban is. Heti 32-36 óra előadás van, ami 
elég sok az én számomra, m ert elszoktam az iskolai rendtől, és nyomasztóan hat rám  
egész délelőtt a padban kuksolni és figyelni, jegyzetelni. H ét tantárgyunk van: iroda
lom; történelem; magyar nyelv; marxizmus-leninizmus; orosz nyelv, folklór és lélek
tan. Leginkább persze az irodalom és a magyar nyelv érdekel. Sajnos, előadóink m á
sodrendű alakok, inkább felolvasnak, mint előadnak, afféle száraz, unalmas körm on
datokban. Nem tudom, hol vannak a professzorok. Eleddig csak két neves tanár elő
adásában volt részem: Szabó Dénes „A mai magyar nyelv” és Trencsényi-Waldapfel: „Az 
ógörög irodalom kezdetei” c. Különösen érdekes, de egyben értékes, elmélyült s iga
zán élő előadás volt a Trencsényi-Waldapfelé. Egy sornyi jegyzete sem volt, csak föl
m ent a katedrára, végignézett rajtunk, mosolygott, és beszélni kezdett. De annyi át- 
éltség, természetes hév volt a mondataiban, hogy az a mindenféle segédeszköz nélkül 
megtartott beszéd többet ért az egyéb előadások seregénél. Elet, tűz, szenvedély volt 
a megállapításaiban, egy tudós em ber állhatatos szenvedélye. Ilyennek képzeltem 
mindig az egyetemi előadásokat. Sajnos a többi nem ilyen. Nem tudom  ugyan, hogy 
Tr.-Waldapfel egyébként milyen ember, de én rokonszenves embernek és a dolgát 
nagyszerűen értő tudósnak tartom.

Anyagi viszonyaim félig-meddig megnyugtatóak. Négyszázhúsz forint ösztöndíjat 
kapok, de valószínű, hogy felemelik négyszáznegyvenháromra: ez a legmagasabb ösz
töndíj. A kosztért 237 frt-ot fizetek, a szállásért 90-et. Marad kb. 80-100 írt. Ez a havi 
zsebpénz. Valahogy meg lehet belőle éldegélni. Mi kell egy diáknak? A menzán kívül 
nem költ ennivalóra, a villamos 2,70-be kerül hetenként; nem já r  szórakozóhelyekre 
-  elvétve egy-egy jobb színdarabot megtekint - ,  maradék pénze tehát úgy-ahogy elég 
a szükséges holmik beszerzésére. Én meg ráadásul leszoktam a dohányzásról is. Ez 
napi két forintot jelent, tehát havonta hatvan forintot. Óriási dolog: hatvan forint. 
Egy kicsit nehezen m ent a cigaretta megtagadása, az első két napon pokolian szen
vedtem, kerülgettem a dohányzókat, szűkölve, m int az éhes kutya. De ma m ár túl va
gyok rajta, nem kívánom a füstöt. Szinte csodálkozom, milyen könnyen ment az egész, 
és keserűen mosolygok, hogy m iért kellett öt évig dohányoznom. Most vége: szükség 
van m inden fillérre, másrészt idült gégehurutom  van, valószínű, a dohányzástól. (A 
m andulámat kiszedettem, mielőtt feljöttem az egyetemre, de a hurutom  nem szűnt 
meg, sőt súlyosbodott.) Most, a cigaretta elhagyásával megszűnt a gégémben a kaparó 
érzés, de a hangom igen gyenge, fátyolos, a hangszálakon állandóan van valami vá
ladék. Úgy érzem, m intha igen szűk volna a gégém.

Néhány napja voltam Jankovichnál és Szalatnai Rezsőnél. Megemlítettem nekik a 
legújabb novellámat. Kíváncsian várják, szeretnék elolvasni. Mellesleg Jankovich Fe
renc megígérte, hogy szerez olyan helyeket a pesti sajtónál, ahová írhatok bizonyos 
dolgokat, anélkül, hogy ezzel a becsületemet veszélyeztetném. Nem kell a saját meg
győződésem ellen írnom, nem kell politikát vinnem a dologba. Ebből is származna némi 
bevétel, pótolni tudnám  hiányzó holmijaimat, s biztosítanám ruhaszükségletemet. 
Kedves Bátyám, nem tudom, Maga mit szól ezekhez, és én úgy vélem, Jankovich nem 
olyan ember, hogy piszkos dolgokba rántson valakit. A szerkesztők, akikről beszélt, jó  
magyar emberek, nem kényszerítenek senkit arra, hogy arcul köpjék önmagukat.

Kedves Bátyám, ha ideje engedi, nyugtasson meg egy hosszabb levéllel. M inden



Kodolányi János és Szabó István levelezéséből • 1229

második nap elmegyek Némethyékhez, hogy van-e levelem Magától, de eleddig még 
nem kaptam semmit.

Áldást, békességet kívánok! Tisztelettel:
M. Szabó István

Kodolányi János -  Szabó Istvánnak

Akarattya, 1953. szept. 25.
Kedves Pista,
leveleidet megkaptam. Én azonban nagyon nehezen ju tok alkalomhoz, hogy írjak, 
pedig nagyon bánt a saját hallgatásom. De gondold el, nagyon benne vagyok a m un
kában, látogatóm is rengeteg, házimunkát is kell végeznem, olvasmányaim fontosak 
és sürgősek, hát bizony nagyon fáradt vagyok, meg az időm is kevés.

Örömmel olvastam, hogy jól érzed magad, s teljes mohósággal, kíváncsisággal ve
tetted magad a tanulásba. Élj az alkalommal, amit jó  sorsod ajándékul adott neked, 
dolgozz lelkiismeretesen. Nem akarok tanításokkal eléd állni, ez fölösleges. Leveleid
ből látom, m ennyire komolyan veszed a dolgodat, mennyire tudod, miről van szó. 
Csak erőt és kitartást kívánok hát és jó  egészséget. Céljaidat el fogod érni.

Nem helyeslem azt a szándékodat, hogy a nyilvánosság számára írj, pénzért. Tu
dom, az emberek segíteni akarnak rajtad, tanácsaik jóindulatúak, de nem is annyira 
ellenségeinktől kell óvakodnunk, mint inkább a jóindulatú emberektől, m ert nehéz 
ellenük védekezni. Az olyan írás, amiről beszélsz, károdra válnék. Ha tanácsomat ké
red -  m ert kéred - ,  azt kell mondanom , ne írj egy sort sem a nyilvánosság számára, 
még mellékes dolgokat sem. Saját életem tapasztalataiból tudom, milyen káros az ilyes
mi, mennyire destruál, anélkül, hogy észrevennéd. Nincs itt még az ideje sem, hogy 
nyilvánosság elé lépj, túlságosan fiatal s nyers vagy még hozzá. Ha nem tekinteném 
jogtalannak: meg is tiltanám neked az efféle munkálkodást. Légy meggyőződve róla, 
hogy jól meggondoltam a dolgot, s helyes a döntésem. Majd egy-két év múlva látod, 
nekem van igazam.

Nagyon érdekel az életmódod, a mai diákság élete, lelkülete, munkája. írj erről 
ezután is. Leveleimet nem címezem a Múzeumba, hanem  a lakásodra, sokkal egysze
rűbb s kényelmesebb. Magamról nem sokat mondhatok, rengeteg a dolgom, gondunk 
is van elegendő, feleségem alig győzi a munkát, és sokat szenved a reum ája miatt. 
Engem makacs ínysorvadásom kínoz. Hol jobb, hol rosszabb. Erről azonban nem ér
demes beszélni.

Művem II. kötete két hét múlva elkészül, azután tízheti m unka áll előttem a III. 
kötet megírására. Nagyon nehéz. De bízom benne.

Őszinte szeretettel üdvözöllek, s m inden jó t kívánok.
K. János

Szabó István -  Kodolányi Jánosnak

Budapest, 1953. okt.
Kedves Bátyám!
Levelét megkaptam. Vasárnap van, egy kis szabadidőhöz jutottam  -  igyekezek számot 
adni életem folyásáról.

Talán kezdjük m indjárt a legfontosabb dolgon, a szellemieken.
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Odahaza egészen sajátságos elképzeléseim voltak az egyetemről és a diákéletről -  
és tegyük hozzá: nagyon is idealista elképzeléseim. Azt hittem, aki itt él, valóban a 
kultúrának élhet, elm erülhet a könyvek világában, olvashat kedvére, amennyit és amit 
akar -  m inden percét a saját elgondolásának szentelheti. Nem egészen így van. Én a 
mások elbeszéléseiből rossz képet alkottam magamnak az egyetemről, m ert akikkel 
beszéltem, régen jártak  egyetemre, és bizony ma már egészen másképp fest itt az élet. 
Ki kellett ábrándulnom  a gyönyörűnek hitt világból. Azzal a szándékkal jöttem  ide, 
hogy mellesleg elvégzem az egyetemet, de a legfőbb célom a saját ízlésem szerinti ta
nulás lesz: az olvasás, a kedvemre való dúskálás a könyvekben, az emberi tudás kin
cseiben. Rengeteget akartam olvasni. És írni akartam végre, írni, nagyon sokat írni, 
m ert sok mondanivalóm van, és eddig olyan volt az életem, hogy nem m ondhattam  
el, amit akartam. A sorsom hallgatásra kényszerített, s csak belül írhattam  meg a m ű
veket, képzeletben, mint novellám hőse, a szerencséden sámán. H at év óta azzal biz
tattam magam, hogy „majd jobb időkben”, „nyugalmasabb viszonyok között”, „majd 
jövőre”... Telt az idő, s nem jöttek nyugalmas napok, inkább egyre nehezebbek, egyre 
több hétköznapi gond, baj, nehézség zúdult a nyakamba, és amit meg akartam  írni, 
fogcsikorgatva megöltem magamban a műveket. Huszonkét éves vagyok, írónak ne
vezem magamat önmagam előtt, de még nem írtam semmit, nem adtam  a világnak 
semmi említésre méltót: ez a kevés, amit Maga is ismer, még igen távol van attól, hogy 
igazi írói m űnek tekintsük. Nem álszerénység ez, én érzem, nagyon is mélyről faka
dóan, hogy még semmit sem nyújtottam magamból: novelláim csak gyámoltalan, té
tova, vaksi tapogatózások, még a legutóbbi is: két hónapja, hogy megírtam, de már 
egyre erősebben érzem fogyatékosságait és hibáit. Én azért jöttem  ide, hogy végre 
igazán tanuljak és írjak. Eddigi életem nagyon furcsa volt: tudtam , hogyan kellene 
méltóan élnem, de kivert ebként keringtem az üdvösség aranytemploma körül. Tud
tam, hogy ott az igazi élet, de nem tudtam  elérni soha. És íme, nagy iszonyatomra, 
tovább folyik e boldogtalan körözés: nem váltak valóra az álmok, most is kívül reked
tem a templom kapuján. Most sem azt csinálom, amit szeretnék: a külső köteles
ségekkel kell megbirkóznom, s ez elveszi m inden időmet és erőm et -  az írás továbbra 
is csak ábránd m arad, s a könyvek most is oly messze vannak, mint egy évvel ezelőtt, 
noha negyvenezer kötettel hálok egy födél alatt.

Kedves Bátyám, mindez bizonyára szentimentális szónoklatnak tűnik, vagy méltat
lan nyafogásnak. Nem az -  csak egyszerűen elmondtam a való tényeket, m inden mel
lékgondolat, lázongás vagy keserűség nélkül. Azt akartam mondani, hogy nem váltak 
valóra az álmaim.

Igen, mohón és kíváncsian vetettem magamat a tanulásba, az egyetemi munkába. 
De rá kellett ébrednem , hogy ez nagyon is kisstílű, néha nagyon is értelmetlen, kor
látolt és fájóan nevetséges taposómalom. Egészen középiskolai nívón állunk a tanulási 
módszer dolgában. Semmi szabadság, egyéni vállalkozás, egyéni ízlés -  köteles
ségszerűvé, gépiessé formálták mindazt, ami az egyetemet egyetemmé tette. A heti 
óraszám majdnem negyven, a tantárgy hat-hétféle, s persze egyikben sem tudunk el
mélyedni, sőt még a minimális követelményeknek sem felelhetünk meg: egyszerűen 
lehetetlen komoly eredm ényt elérni ilyen pedagógia mellett. Az előadások, a kötelező 
irodalom elolvasása, kijegyzetelése, a szemináriumok reggeltől estig fogva tartják az 
embert, sőt megesik, hogy éjfélfelé is a párttörténet fölött görnyedek, hogy valami 
„lényeges”-et találjak benne, ami kijegyzésre méltó. Ilyenkor bizony nagyon messze 
van a tervezett regény meg a kiszemelt könyvek serege, irdatlan messzeségben. Lelő
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hadnak a vérmes remények, s csak ez a gyerekes, ostoba világ fojtogatja az embert 
egyre tűrhetetlenebbül.

Nem a munkakedvem szállt el -  ó, nagyon szeretnék dolgozni, tanulni - ,  csakhogy 
nem ez az igazi tanulás. Nem a szorgalom hiánya a baj, hanem  az, hogy az efféle szor
galom teljesen hiábavaló, mert már világosan látom, hogy négy év múlva is ugyanott 
leszek, ahol most, nem haladok egy lépésnyit sem. Merőben fölösleges m unkát végzek, 
s ez fölemészti m inden erőm et s időmet, egyéni terveimből nem lesz semmi. Rettene
tesen csalódtam.

-  Hja, itt fel kell kötni a gatyát! -  hangzana az ellenvetés, de hiába köti fel az ember. 
Akármennyire igyekezem, nem tudok megfelelően berendezkedni, hogy a kecske is 
jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon. Kétségbeejtően hangzik, de igaz, hogy oda
haza több időm volt olvasni, írni. Otthon, a szerszámok meg az állatok világában szel
lemibb életet éltem.

Úgy tűnik ez, m intha mindig másra vágyakoznék, mint ami van, nem elégszem 
meg azzal, amit a sors ad -  nyugtalan természetű vagyok, nincs bennem  állhatatosság. 
Nem ez a baj. Kiszámítottam magamat, mást reméltem.

Most már mindegy: benne vagyok, végig kell csinálni a komédiát. Nem tudom , ho
vá lyukadok ki -  az a gyanúm, hogy sehová - , de igyekezem, hogy ne m aradjak alul. 
A tanulás csak mennyiségileg nyomasztó, minőségében nagyon is alacsony színvonalú 
-  egy-két professzor előadását kivéve, sőt általában az előadásokat szeretem - ,  csak a 
hozzájuk kapcsolódó tömérdek értelmetlen m unka dühíti az embert, nem szólva ar
ról, hogy Anonymus krónikájába is osztályharcot magyaráznak. Ez az, ami végképp 
elkeserít: ilyesmire kell fecsérelnem napi 12—14 órát, a legnagyobb odaadással kell ele
meznem a „feudális osztálytársadalom belső ellentmondásait”, hogy szemináriumon 
felelni tudjak a föltett kérdésre. M inden tűrhető volna, ha melleslegjutna időm egyéb
re is, de sajnos a marxizmus-leninizmus egész em bert kíván.

Úgy tapasztaltam, a kollégáim hasonló bajban szenvednek. Valamennyien zúgnak, 
hogy nem tudnak olvasni kedvükre. Ők is naiv idealizmussal vágtak neki az egyetem
nek, akárcsak én, s éppúgy csalódtak. A régi egyetemi életről álmodozunk, a „szabad- 
bölcsészekről”, akik akkor és arra az előadásra mentek, amikor és amelyre akartak, 
vagy egyáltalán nem mentek, de mégis több tudással hagyták el a tudomány csarnokát, 
m int aminővel mi fogjuk elhagyni négy esztendő aprólékos, meghajszolt, szakadatlan 
munkájával. Az egyetem, amelyre kerültem, tanár nagy üzem: a jövendő középiskolai 
tanárok futószalagon készülnek. Nem fognak tudni semmit, csupán azt, hogyan nem 
szabad nevelni a szabadságra, függetlenségre, levegőre vágyó fiatalságot. Ez lesz az 
egyetlen és súlyos tapasztalatuk. Szent lelkesedéssel jöttek az egyetemre, a barbár lélek 
alázatos leborulásával a kultúra előtt -  m ert hiszen csak a barbárok tudnak ennyire 
lelkesedni a magasabb rendű világért, akik m ár belekóstoltak a tudás csodálatos ízeibe, 
de még nem ismerik a maga teljességében, és vad nekirohanással szeretnék meghó
dítani. Sajnos m indannyian vackorba haraptunk.

Nagy baj, hogy szobatársaimmal nem tudok m inden tekintetben bizalmas viszony
ba ju tn i, nem lehetünk egymás előtt egészen őszinték bizonyos dolgokban. Félünk 
egymástól, nem tudjuk, ki kicsoda, micsoda, mi lakik benne. A politikai kérdéseket 
csak úgy kerülgetjük, mint a macska a forró kását. Rettenetes állapot ez, de remélem, 
hogy néhány hónap múlva ügyes diplomatikus módszerrel dűlőre ju tu n k  e tekintet
ben. Egyébként: apró hibáiktól eltekintve derék fiúk, jóakaratúak, becsületesek, jó  ba
rátok. Erős bennük a szolidáris érzés.
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Anyagi tekintetben nincsenek túlságos gondjaim. Az ösztöndíjat fillérről fillérre be 
kell osztanom, így elhajókázik az ember egyik hónaptól a másikig. Az élelmezés kitűnő, 
legalábbis nekem: odahaza közel sem volt ilyen jó  kosztom. Valamelyest híztam is -  
noha ez lehet a nem dohányzás jele is.

A nyilvánosság számára való írás problémáját még nem döntöttem  el. Beszéltem 
egy szerkesztővel, tisztességes embernek láttam -  egyáltalán nem követelt tőlem olyas
mit, ami kedvem ellen való, hiszen ő maga is hozzánk tartozik. Egyébként is semmi 
szín alatt sem írnék olyan dolgot, amelyben le kell tenni a garast -  inkább lemondok 
a pénzkeresetről. Az ügy különben is távoli, és bizonytalannak látszik.

Meg kell még említenem, hogy erősen kínoz a honvágy. Szinte m inden percben 
eszembe ju t az otthon, a hazai táj, az ismerősök, de leginkább a sajgó, furcsa emlékek 
és rég elmúlt hangulatok tám adnak föl bennem egy-egy villanásnyira, de nagyon éle
sen és csalogatóan, hogy szinte belenyilall a szívem. Éjjelenként, álmomban m indegy
re otthon járok, megismétlem régi dolgaimat: kapálok, vagy körtét szedek, vagy az 
apámmal beszélek a hordókénezés fortélyairól... Legutóbb például újraálmodtam, 
hogy feldől velem a szénásszekér, s repülök az árokba -  ez tavaly nyáron valóban meg
történt. Álmaim rendkívül élesek, valóságszerűek, s mikor felébredek, a diákszoba tű 
nik álomnak. Betegesen vágyódom haza, körülnézni, legalább egy fél napra. Azt hi
szem, a honvágynak legjobb orvossága, havaiéban hazamegy az ember, megnyugtatni 
saját magát s jóllakatni az emlékek után vágyódó lelket.

Kedves Bátyám, olvastam a leveléből, hogy erős m unkában van, nem ju t  ideje a 
levélírásra. Nagyon is megértem, s nem követelhetem, hogy okvetlenül írjon, de ha 
majd lélegzethez ju t, ne sajnáljon tőlem egynéhány atyai szót. Nagyon örülnék, ha 
kéziratomat is elküldené alkalomadtán, m ert itt le tudnám  gépeltetni, s akkor egy pél
dányt újra küldenék Magának, ha úgy kívánná. Szeretném megmutatni a „Rejtett vi- 
lág”-ot Jankovich Ferencnek és más ismerőseimnek is.

Jó  munkát, jó  egészséget kívánok.
Tisztelettel üdvözli:

M. Szabó István

Szabó István -  Kodolányi Jánosnak

Bp„ 1953. dec. 11. [?]
Kedves Bátyám!
Nyilván azt gondolja rólam, hogy megint a régi, jellegzetes hibámba estem: vagyis 
m inden előzetes híradás nélkül hónapokig tartó hallgatásba burkolóztam, ami már 
gyakran megesett ismeretségünk során, s aminek az okát igen nehéz megmagyarázni. 
Most azonban nem ama bizonyos fásultság miatt nem írtam, ami máskor gátolni szo
kott: sokkal egyszerűbb dolgok késztettek hallgatásra. Egyik az, hogy nem tudok levelet 
írni, ha nincs valami lényeges problémám -  a merő udvariasságból való levelezést nem 
szeretem - , a másik ok pedig az a meggondolás volt, hogy nem zaklatom k. Bátyámat 
a leveleimmel addig, míg, gondolom, be nem fejezi a művét, amiről még az ősszel írt, 
s amiről Bögödi Dezső is beszélt. Tőle hallottam, hogy keményen dolgozik a Mózesen, 
s én nem akartam Magát olyan kellemetlen feladat és felesleges erő- és időpazarlás elé 
állítani, hogy leveleimre kelljen válaszolnia. Nem akartam kizökkenteni munkája üte
méből -  de közben ráeszméltem, hogy mégis hibát követtem el, m ert azért illő dolog 
lett volna egy-két levelet írni, még akkor is, ha tudom, hogy nem kapok rá választ.
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Azt hiszem, még a tanév elején írott hosszabb levelemben bőven elmondtam véle
ményemet és tapasztalataimat az egyetemről. Véleményem azóta sem változott, bár 
úgy emlékezem, akkor eléggé keserű hangulatban voltam, m ert iszonyúan csalódtam 
vérmes reményeimben. Pesszimizmusom másik indítéka az az állandó enyhe fejfájás 
volt, ami az első két hónapban kínzott. Egyre úgy éreztem, egy súlyos téglát cipelek 
a fejemen, ami reggeltől estig az agyamra nehezedett, és akármit csináltam, nem tud
tam szabadulni tőle. Nem tudtam  tanulni vagy olvasni, az agyam egyáltalán nem fo
gott, még egészen egyszerű szöveget sem értettem meg. Fáradt voltam, s a képzeletem 
ide-oda csapongott. A fejfájás azóta elmúlt, de az a döbbenetes jelenség ma is megvan, 
hogy a kötelező olvasmányokat csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudom  olvasni, s per
sze, ha nagy nehezen megértem is, ham ar elfelejtem. Tanácstalanul állok magammal 
szemben. Nem értem  ezt a furcsa jelenséget, hiszen odahaza játszi könnyedséggel ol
vastam nehéz műveket, nem kellett különösebb erőlködés a megértésükhöz, és amit 
olvastam, az belém is vésődött, akár most is el tudnám  mondani a lényegüket. De ezt 
az állapotot nem értem. Talán az az oka, hogy reggeltől estig „szellemi” munkával fog
lalkozom, s nincs alkalom a „kikapcsolódásra”? Igen, odahaza eleget pihenhetett az 
agyam szénagyűjtés, kapálás, kaszálás, gyümölcsszedés közben: nappal bízvást meg 
tudtam  emészteni, amit esténként olvastam. Itt azonban nincs idő az emésztésre. Má
sik baj az, hogy olyan dolgokat kellene megemészteni, amit a bensőm nem  akar ma
gába fogadni: m erőben céltalan, értelmetlen és fölösleges m unkába kell ölnöm min
den erőmet, s ez ellen tiltakozik még az agyam is, amikor a tizenegyedik olvasásra sem 
veszi be a dialektikus materializmus jellemvonásait. Néha felvetem magamnak a kér
dést: valóban ostoba volnék? Nehézkes, tompa eszű, gyarló fráter? Azt tudom , hogy 
a felfogásom nem éppen gyors, de arra  mégsem számítottam, hogy ennyire buta le
gyek. Agyonhajszolnak bennünket, azzal a jelszóval indokolva emberkínzásukat, hogy 
a szocialista társadalom sokoldalú embereket kíván. M indent belénk akarnak gyömö
szölni, s nem veszik észre, hogy milyen m eddő és káros erőlködés ez. Minden évben 
kikerül az életbe egy sereg ember az egyetemről -  de néhány kivétellel valamennyi 
vaksötét éjszakában tapogatózik: elfecsérelt négy évet, dolgozott, m int egy állat, de 
nem tanult semmit az egyetemen, inkább elbutult, megzavarodott vagy cinikussá vált. 
Mindenki úgy érzi e nevelési mód tarthatatlanságát, méghozzá a saját bőrén, m inden
ki zúg, elégedetlenkedik: forradalom van az egyetemen. Annyira, hogy m ár nagyará
nyú reformokról beszélnek -  de sajnos egyelőre csak beszélnek. Mi kevesebb óraszá
mot, több szabadidőt s több egyéni tanulást követelünk. Reménykedünk, hogy meg
adják, legalább részben, de valószínű, hogy csak a következő évben kerül rá sor.

Gyakran eszembe ju tott, hogy ha mód nyílna rá, otthagynám az egyetemet habozás 
nélkül, m ert ez nem tanulás, így nem lesz belőlem semmi, csak elsekélyesedem s el
tompulok. De meg kell gondolnom, m ert miből élnék, mihez fognék a nagyvilágban? 
Cserszegre nem mehetnék, hiszen m indent fölperzseltem magam után: nincs mit ke
resnem odahaza. De nem is mennék, m ert m ár nem tudnék visszailleszkedni a paraszti 
közösségbe: nem éppen a m unkát rühellem, hanem  a falu közvéleményétől tartok. 
Halálba kergetnének a gúnnyal. Tehát Cserszegre nem vezet út. írásból nem  tudnék 
megélni, m ert mihez kezdenék idealista elbeszéléseimmel és főképp idealista meggyő
ződésemmel? Árulásra most sem vagyok hajlandó. Tehát az egyetem szerény, de biztos 
anyagi bázist is jelent számomra. És ha ott akarnám  hagyni, arra is kellene gondolnom, 
hogy Jankovichot és Szalatnait csapom arcul ezzel, hiszen ők kilincseltek, ők jártak 
közben, hogy fölvegyenek az egyetemre: a saját, szívhez szóló kérvényeim vajmi ke
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veset nyomtak a latban. Őket sérteném meg, az ő jóságukat és szeretetüket taposnám 
sárba. Ez a legkétségbeejtőbb és legsúlyosabb bilincs: a barátok és jóakarók segítségét 
nem lehet csak úgy visszadobni és meggyalázni. Vajon mit gondolnának rólam? Ha 
mégis otthagynám az egyetemet, csak az ő engedélyükkel m erném  megtenni, vagyis 
ha tudnám  és látnám, hogy nem neheztelnek érte. Jankovichnak még nem hozakod
tam elő a dologgal, csak azt említettem neki, hogy az egyetem mélységes csalódást 
okozott -  de erre is nagyon meglepődött, s furcsán nézett rám. így hát eleve le kell 
mondanom a teljes őszinteségről, vagyis arról, hogy elmondjam neki: szeretnék m e
nekülni innen.

Igen, menekülni! Ha így megy tovább, elpusztul az az ember, aki a „Rejtett világ”-ot 
írta, elsorvad benne az a gazdagság, amit e novella írásakor érzett, mélyre húzódik és 
egészen eltemetődik a régi én, s helyébe lép egy másik, akinek m ár nincsenek csodá
latos álmai, Sophoklés baloldaliságát tanulja az egyetemen, ezzel kél és fekszik, különb 
problémái nem lesznek. El egyik napról a másikra, előadásokat hallgat, szemináriu
mokra készül: egész élete abból áll majd. Olykor eszébe ju t, hogy van ugyan Cervantes, 
Shakespeare, Balzac, Dosztojevszkij is a világon, de ez már csak nagyon messziről s 
nagyon homályosan rémlik. Nem olvas és nem ír -  az író, az igazi szellemi ember meg
hal benne. Egyetemi hallgató lesz, semmi több.

Ez a jövő perspektívája. Rettenetes dolgok, de m inden bizonnyal ez vár rám, ha 
komolyan veszem az egyetemet, s nem dobom sutba az egészet. Kedves Bátyám, jól 
emlékszik, hogy régen m inden levelemben írói terveimről, problémáimról beszéltem, 
lelkesedtem, töprengtem , gondolkoztam, tervezgettem: de ma m ár nem tervezgetek. 
Nem beszélek írói problémákról, m ert nincsenek problémáim: ebben a környezetben 
nem vetődhet fel bennem  semmiféle írói terv. Néha még megmozdul bennem  valami 
halvány szándék, hogy meg kéne valósítani, meg kéne írni azt, amit m ár évek óta h u r
colok magamban, de az életem nem engedte, hogy elmondjam: valami még pislog a 
régi tervekből, de nagyon gyengén, nagyon halványan. Újabbak egyáltalán nem szü
letnek, nem bukkan fel bennem  semmi. Elszegényedtem. Az élet felszínén úszkálok, 
céltalanul üres csónakkal. Nincsenek szép álmok, nincs magány. Embercsordában 
élek, és a csorda egyik szürke tagja vagyok, m inden ismertetőjel nélkül. Néha ugyan 
nekimegyek az embereknek az utcán, de nem az alkotó „szórakozottsága” miatt, ha
nem m ert fáradt és esett fejű vagyok, a kőkockákat nézem m enet közben. Terveimet 
a messze, beláthatatlan jövőbe helyeztem: majd talán egyszer jó ra  fordul. Rábízom az 
időre, legyen, ahogy lesz: én nem gondolok rá, hiszen úgyis hiábavaló.

Ezt az egyetemi évet kísérletnek szánom: megpróbálom, hogyan lehet kevés vagy 
semmiféle tanulással levizsgázni és az esztendőt a magam céljaira felhasználni. A fel
sőévesek közül jó  néhányan azt állítják, hogy a kollokviumokhoz elég az a négy-öt 
nap, ami előttük rendelkezésünkre áll: az anyag „megtanulására” az is elég. Meglá
tom, hogyan sikerül. Ha beválik, maradok. Ha nem, szedem a sátorfámat.

Három hónap óta egyre jobban meggyőződtem a hitemben -  amit m ár régóta val
lók, hogy az igazi tanulás csak autodidakta lehet. Napról napra erősebben érzem ezt 
az igazságot. Ha olyasmit kell tanulni, amihez nincs kedvem, az nem is m arad meg 
bennem: pl. az év elején tanultunk Anonymusról, de ma már csak azt tudom  róla, 
amit odahaza olvastam vele kapcsolatban. És így tovább. Ha otthon elolvastam egy 
könyvet, éreztem, hogy valamivel több vagyok, mint azelőtt. Gazdagabb lettem, m in
den könyv után gazdagabb és egyre mohóbb, m ert minél többet olvastam, látnom kel
lett, hogy még micsoda feladatok várnak rám. Most egyáltalán nem érzem magam
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gazdagabbnak, három  hónapja, hogy egyforma állapotban vagyok, sőt az a veszély 
fenyeget, hogy még az is kihull belőlem, amit életem során magamba gyűjtöttem. Ha 
bensőmbe nézek, nem találok semmit, amit az egyetemen kaptam volna.

De hát m ár túlságosan sokat panaszkodtam -  pedig sokszor megfogadtam magam
ban, hogy ha csak lehet, ezt kerülöm. De kinek mondjam el mindezt? El kell m onda
nom, hogy legalább ennyivel könnyebb legyek. Persze nem adom át magamat egészen 
az egyetemi élet sodrásának: megpróbálok széllel szemben nyomulni. A félévi vizsgák 
után csak minimális időt fordítok tanulásra, a lehető legkevesebbet -  a többit olvasásra 
szánom. Ha írni nem is tudok, m ert a környezet és az életmód nem engedi meg, de 
legalább olvasok, amennyit csak tudok. Mióta itt vagyok az egyetemen, talán négy-öt 
könyvet olvastam el, ami kötelező olvasmány volt: két Krúdy-regény, egy Dosztojevsz- 
kij-elbeszéléskötet, meg Kuncz Aladár Fekete kolostora. Cserszegen ez két-három heti 
adag volt. Akkor m inden levelemben számot adtam olvasmányaimról: most nem ad
hatok számot semmiről, m ert nem olvasok. De az új évben igyekezem megmásítani 
és a saját képemre és hasonlóságomra formálni a dolgok menetét.

Amúgy nincsenek bajaim: egészséges vagyok; szűkölködöm ugyan, de nem nélkü
lözök túlságosan; anyagi életem a régihez képest jobb. Csak azt a csodálatos világot nem 
találom sehol s nem kapom meg többé, amiben odahaza éltem. S ez a legnagyobb vesz
teség. Csak úgy tudnám  visszaszerezni, ha megint elvonult, magányos életet élnék, s 
magamba tudnék fordulni. Nincs drágább és lényegesebb dolog, mint a magány!

Leveleim valamelyikében említettem, hogy Jankovich pénzkeresethez ju tta t vala
melyik szerényebb folyóiratnál. Hát eddig még nem lett belőle semmi, m ert a felada
tok nem feleltek meg nekem, egyrészt m ert nem vagyok rájuk alkalmas -  nem vagyok 
újságíró, másrészt olyan témák voltak, hogy le kellett volna tenni a politikai garast is, 
tehát természetes, hogy nem vállalhattam őket. Most írtam egy kemény bírálatot a 
legújabb magyar filmről, egy mezőgazdasági szaklapban (!) jelenik meg -  ha megje
lenik. Jankovich azt is megígérte, hogy elsózza valahol néhány novellámat, de kétel
kedem, hogy sikerül neki. írásaim  reménytelenül idealisták, és ez m ár egyenesen ki
hívás a mai politikus irodalommal szemben. Ha megjelennének, senkire sem hárulna 
belőlük jó.

Meg kell említenem, hogy Bögödi Dezsővel nagyon jól megbarátkoztam, amikor 
felkeresett. Nagyon örültem neki, hogy felfedeztük egymást. Derék, becsületes, tiszta 
fejű, lelkes és őszinte fiú, igazán megszerettem. Azóta levelezünk, vigasztaljuk, báto
rítjuk egymást. Szükségem van haspnló sorsú és lelkületű emberekre, m ert itt az egye
tem en a kollégáim -  egy-két kivétellel -  nagyon sekély emberek. Más nem ragadja el 
őket, csak az angol-m agyar mérkőzés. Ha egy magyar író Nobel-díjat kapna, közel 
sem lelkesednének rajta, m int azon a 6:3-as eredm ényen, amit a tréningekkel agyon
gyötört s mellesleg megpénzelt magyar csapat Londonban kicsikart. Általában véve 
döbbenetes dolgoknak voltam tanúja a mérkőzés napján. A közvetítést én is meghall
gattam, együtt a diákszálló valamennyi lakójával. Ahogy a gólok szaporodtak, a bará
taim úgy vetkőztek ki emberi mivoltukból. Az az ujjongás és tombolás nem emberi 
volt: egy borzalmas tömeghisztéria kitörése. Szomorú és nekem egészen érthetetlen 
dolog huszonkét ember másfél órás küzdelmének -  amiben nincs semmi konkrét cél, 
csak a „győzelem” -  ekkora jelentőséget tulajdonítani. Az újságok még most is cikkez
nek a mérkőzésről, s az embereknek, akárhol járok, ez a legfőbb témájuk. Minek a 
jele ez? Az emberek eltévesztették a dolgok értékének sorrendjét? Ez nagyon kataszt
rofális lehet. Az a nép, amelyik csak az angol-m agyar meccsért tud lelkesedni, már
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nagyon eltévedt és mélyre zuhant nép, akitől már nem sokat várhatunk. S egyre jo b 
ban érzem, hogy az olyan emberek, m int én vagy Bögödi Dezső, elszigetelődünk. Csak 
egymásban találhatunk örömet -  a plebstől el kell szakadnunk, ha nem akarjuk, hogy 
magával rántson bennünket ostoba kedvteléseibe.

Most m ár ideje befejeznem a levelet, m ert a hosszú levél unalmas szokott lenni. 
Nem tudom, kedves Bátyám, mennyi ideje van, lesz-e alkalma válaszolni. Igen jólesne, 
ha mostani útvesztőmben is m egm utatná a helyes irányt, m int ahogy máskor is meg
mutatta.

Jó  egészséget és jó  m unkát kívánok. Tisztelettel üdvözli:
M. Szabó István

Csíki László

„ARS POETICA”

A fiúknak néha estetájt 
költői ötlete támad.
Előveszik tehát a kést 
a bőrdzsekiből.
Bő vér ijesztő gyönyöre 
tolul, habzik be olyankor 
a gyerekmirigy űrébe 
a mellkas felső felén.
A lélek hűlt helye az.
Erezhető, már-már élvezetes.
A sóvárgás, az álom 
csillan bíbortükörben: 
aszfalti tócsa 
az áldozat szíve körül.
Bizony, szólnak, itt vallani kell. 
Elfnondani. M egmutatni legalább. 
M indent, egészen.
Ama teljes valót 
és benne magunkat.
Az albérleti világmindenséget, 
érthető részeivel.
Látni kell, kiterítve, kik vagyunk 
valaki véletlen másban, 
felfogni utolsó leheletét, 
s álmodni aztán életfogytig, 
milyen lenne elevenen, 
miről beszélne nekünk, 
ha hagynánk, 
s nem képzelnénk csupán.


