
SZABÓ ZOLTÁN

Magyar író, Josselinben*
(Tévéinterjú)

(A budapesti Magyar 1elevízi6 1983. november 27-én ]osselinben készített
helyszíni beszélgetése szabó Zoltánnal. Radványi DeZS{J volt a kérdez(j. szabó
zsuzsa bangfelvételét sajtó alá rendezte: Czigány L6ránt.)

- A magyar tévénéz6knek évtizedek óta ezaz els6 találkozója Szabó Zoltánnal, az
idegenben, Frandoországban é16íróval. Mindjárt nosztalgiávalkezdeném . " ott volta
szabad és független Magyarország b6lcs6jénél. . .

- Hát igen, aránylag elég korán ... én azon ritka emberek közé tartozom, akik nem a
front elől mentek el, hanem a front felé mentek; Paradra mentem a nyilas puccs után és
onnan aránylag hamar, január elején eljutottam Debrecenbe. Életem egyik legérdekesebb
szakasza volt ez a két vagy három hónap. Debrecenben csak a Bika-szálló volt nyitva,
máshol nem volt szállás. A Bika-szállóban csak a minisztereknek és az államtitkároknak
volt szobájuk és kosztjuk. Úgyhogy engem - mert ahhoz későn érkeztem, hogy
kinevezzenek valamilyen magos állásba, nem is kívántam ezt - Erdei Ferenc fogadott be
és az ő szobájában háltam... éjszakánként hosszan beszélgettünk. Az egész kormány
együtt ebédelt a Bika-szállónak egy különtermében, Három asztal volt: az egyiknél ült
Miklós Béla,a miniszterelnök, a régi vi1ágbeli tábornoki egyenruhájában, a hadsegéde és
még egy katonatiszt. A másiknál ültek a kisgazdapárti miniszterek és a harmadiknál a
parasztpárti és a kommunista kormánytagok, névszerint: Erdei Ferenc, NagyImre, Molnár
Erik. .. átjött néha Thkács [Ferenc] is, aki a Szociáldemokrata párt részérőlvolt az iparOgyi
miniszter. Elég az hozzá, hogy az a különleges helyzet állt elő, hogy az ideiglenes nemzeti
kormánnyal minden este együtt vacsoráztam és minden délben együtt ebédeltem ... csak
annyi ebédet lehetett felszolgálni, ahány miniszter és államtitkár van, úgyhogy én mindig
egy távollevőminiszternek vagy államtitkárnak az ebédjét ettem meg, mert mindig volt
valaki, akit meghívtakvagya Kommunista párt házába, vagy akit Vásárhelyi [Vásáry István]
hívott meg - voltak debreceni miniszterek és államtitkárok - a saját házába.

Ami ennél érdekesebb, illetve közérdekű ebből, az az, hogy ezek a hónapok a
történelemnek vagy a társadalomnak nemcsak magyarszempontból egy egészen rend
kívüli pillanata volt. Azt hiszem, az valósult meg akkor, a már felszabadított, keleti
vánnegyékben, amit, gondolom, Lenin nevezett kreatívanarchiának... Gyakorlatilag
uralomhiány volt, nem volt se posta, se távíró. " semmi. Rádiók voltak, de csak hallgatni
tudtuk ezeket. Közvetlen összeköttetés még egyhúsz kilométernyire lévőfaluval semvolt.
A kormánynak volt hét autója, a Kommunista pártnak nyolc. Ez összesen tizenöt. Tehát a
közlekedés sem volt valami jó. Ugyanakkor az élet megindult. Ezt én mint a hivatalos
lapnak [Magyar Közlöny] a szerkesztője, amelyik a kormányrendeleteket adta ki, abból
láttam, hogy állandóan jöttek a küldöttségek a falvakból, meg akarták venni a hivatalos
lapot, s a legnagyobb csodálkozásomra, fizettek is érte ... nem egypéldányért jöttek, hanem

• Megjelent: Új Látóhatár, 1985. ápr. 1.
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tízért, húszért... szekérrel jöttek föl az elhagyott országrészekból; nem volt egészen
kockázatmentes akkoriban szekerezni Biharban és Debrecen körül.

Megkérdeztem az emberektől, akik a Nemzeti Bizottságok kikOldöttjei voltak, hogy
tulajdonképpen miért kell nekik a hivatalos lap?Aző gondjaikban, ott helyben, alighasegít
az, amit itt Debrecenben a kormány elrendelt. Azt mondták, hogy ezt nem tudják, de mivel
mivagyunk hatalmon - mondták a tanácsok és a bizottságok tagjai -, tehát tudnunkkell,
hogy mit akar a kormány, Szóval ... én annak voltam szem- és fültanúja, hogy hogyan áll
össze újra az ország, mintegysemmibőlés alulról és mekkora országalkotó képesség van a
magyar népben. Falukutató múltam és egész néppel való foglalatosságom, egész népi
íróságom ellenére ebben sohasem hittem ... Erdeit magát is rendkívül meglepte, hogy a
nép maga, az emberek maguk, a falusiak maguk, abban a pillanatban, hogyfelelősséghárult
rájuk, ennek rendkívüli mértékben meg tudtak felelni ...

- Hogy lett az íróból a MADISZ első elnöke?
- Akkoriban minden pártközi tárgyaláson dőlt el ... Nyilvánvalóan azért esett rám a

választás, mert aMADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) a négy politikai párt
ifjúsági szervezeteinek volt az összefogó szerve ... Én "rémlettem" olyan embernek, aki
ellen egyikpárt sem emel kifogást. .. és így ajánlották fel, illetve így kértek fel. .. mert én
nem akartam "ifjúsági vezér" lenni, nem gondoltam, hogy ez nekem való feladat. .. A
végén elvállaltam a Parasztpárt kérésére, de azzal a hátsó szándékkal, hogy ebbőlvalami
mást is csinálok... ha a konnány megígéri, illetve kötelezi magát, hogy aMADISZ
gondozásában egyfolyóiratot indíthatok. Ezt a folyóiratot, melynek Valóság volt a címe
(ez volt a második Valóság, az elsőt JózsefAttila indította jóval. korábban, de az csak egy
számot ért meg), az ifjúságnak szántam, a népi kollégistáknak és a Györffy-kollégistáknak.
lWajdonképpen nem is a szerkesztője voltam, csak a Szerkesztő Bizottság elnöke. A
folyóiratot Márkus István szerkesztette és volt két delegaltja az Eötvös-kollégistáknak és
két delegáltja a népi kollégistáknak. Azén szándékom az volt, hogya háborútól és a háború
előtti időktőlnem befolyásolt fiatal nemzedéknek legyen saját fóruma, ahol saját szellemi
fejlődésétkidolgozza és ahol az új országgal megismerkedik ... Nem egészen ez történt
azután később...

- Említette, hogy milyen nevezetes emberekkel, kormány- és pártemberekkel volt
együtt. Szívesen ballanánk egyérdekes t6rténetet.

- Nem tudom, mennyire érdekes, de talán jellemző, amit mondani akarok. Erdei
Ferenctől, akinél laktam, megkérdeztem, hogy a Moszkvából hazajött kommunisták
közül kivel érdemes találkozni. (Rákosi akkor még nem volt Debrecenben.) Erdei azt
mondta, hogy feltétlenül érdemes Révai Józseffel. Telefonált Révainak, hogy mikor tud
fogadni és akkor elmentem Révai József irodájába. Egy Petőfi-kép alatt ült. .. és elég
közvetlenül és melegen érdeklődött.Kérdései valahogy azt érzékeltettékvelem, hogymi
az emigráció ... Révai József nagyon kiválóan mtívelt ember volt, a magyar irodalomban
kiválóan mtívelt... egyszer mondtam is neki, hogy a magyar irodalom sokat vesztett
azzal, hogy ő pártember lett. .. szóval ahogy beszélgetünk, azt mondja, hogy lehet az,
hogy olyan baloldali ember, mint én, a háború alatt a franciákról elismerő cikkeket írt,
még Pétain marsallt is bizonyos elnézéssel kezelte ... Mondtam neki, hogy ez úgy lehet,
hogy a háború alatt Magyarországon az volt a feladat, hogy az ember a németellenes
erőket erősítse. A francia behatás Magyarországon eleve németellenes volt, tehát a
franciák szidalmazása vagykárhoztatása eleve németbarátvolt és így hatott a közönségre,
Érdekes mödon, ezt Révai rögtön megértette, de eredetileg ez a dolog őnekinem jutott
eszébe.

Amikor már idáig jutottunk, ha már ilyen személyes dolgokat hoz szóba, akkor ... nem

577



tudom, melyikünk az idősebb, mondtam, mire mosolygott, hogy ő. .. akkor jobb lenne
talán tegezödnünk, Miért? - kérdezte elcsodálkozva. Azt mondtam erre, hogy magyarul
bizalmasan, őszintén és nyiltan tulajdonképpen csak tegezódve lehet beszélgetni. Révai
megkérdezte, hogy ez csakugyan így van-e. Ez egy érdekes tünet: Révai tizennyolc vagy
tizenkilenc éves korában ment el Magyarországról, azóta killföldön élt, hol Párizsban, hol
Prágában és végül Moszkvában... szóval ezeket az egészen árnyalati, atmoszférikus
dolgokat nem tudta ... Úgyhogy azt mondtam neki, hogyezt nagyon nehéz megmagyaráZ
ni, de miért érdekli? Mire ő azt mondta, hogy nem tudják eldönteni, hogy a Kommunista
párt tagjainak tegeznie kell-e egymást, vagymagáznia. Ehhez én nem tudok hozzászólni,
mert nem vagyok kommunista, szóval teljesen illetéktelen vagyok a kérdésben, mondtam.
ha akarja, a dolog társadalmi hátterét, persze, meg tudnám világítani. Magyarországon az
egyívású emberek mindig regezödtek Ennek valószínűlega latin nyelv az oka, az una et
eademque nobüuas; a nemesség valamiféle familiáris és fraternizáló állapotban volt
egymással, ami később átment mindazokba, akik érettségíztek, vagy egyetemi hallgatók
voltak. Azonfelül, a szakmabeliek is regezödtek A középosztály tehát tegeződött, a
parasztság is tegeződött természetesen, de nem mindig. .. azok, akik magázódtak, az
arisztokraták voltak, főként egymás között, Ha ez eligazítás ebben a kérdésben, ami
foglalkoztatja, ennyit tudok mondani ... Későbbészrevettem, hogy a Kommunista Párton
belül a kis párttagok tegeződnek egymás között, a pártvezetőség viszont inkább
magázódik ...

- Említett valamit az el6bb, amire mindjárt reagá/nom kell... hogy Révai so
káig élt idegenben és ezért sok mindenben nem volt tájékozott... ön is most már
hosszú évtizedek óta él idegenben. Vajon ez az idegenben-lét hogy hatott Szabó
Zoltánra?

- ... Semmiképpen nem úgy, mint Révaira. Elsősorban azért nem, mert én nem vagyok
politikus. Különösen nem abban az értelemben, amiben ő volt. Nekem se személyes
becsvágyam, se hivatásbeli politikai céljaim, amik felé haladok, nincsenek. Semmiféle
politikai fegyelem nem köt. Tehát, hogy úgy mondjam, nincs bennem egy olyanfajta
lojalitás, ami a magyarság iránti lojalitásomat színezi, abba beleszól, azzal kollaborál, vagy
annak ellene van. Nagyon sokszor mondták nekem magyarországi látogatóim, barátaim,
de nem közeli barátaim is, hogy érdekes mödon, mennyire nem úgy beszélek, mint egy
emigráns, illetve mennyire nem vagyok emigráns ... Hogy ennek mi az oka, azt nehezen
tudom meghatározni, különösképpen röviden nehezen tudom meghatározni. Valószínű
leg az az oka, hogy nekem a haza, az ország és a magyar ország is elsősorban és mondhatni
kizárólag emberek... egyes emberek, egyes személyek. Ha Illyés Gyula eljött hozzám
Londonba, vagy találkoztunk Dél-Franciaországban, akkor én Magyarországgal találkez
tam. Tehát tulajdonképpen emberekben gondolkozom, nem topográfiában. Alapjában
véve, nem hiszek abban, hogya nemzetiséghez tartozás, a magyarsághoz való tartozás attól
függ, hogy az ember milyen országban él. Az tőle magától függ. Attól függ, hogy a
tudatában, a gondolkodásában, a kulturáltságában mennyi a magyar részleg, és hogy ez a
magyar részleg mennyire befolyásolja őt?

- Mégis megkérdezném. mert a küls6 szemlé16nek úgy tűnik, mintha itt az
idegenben azalkotó tevékenysége, legalábbis mennyiségben, nagyon csökkent volna, a
korábbi, magyarországi munkásságáboz képest?

- Ami a publikációt illeti, ez teljesen igaz. Magyarországon évente jelent meg
könyvem, külföldön harminc év alatt nem jelent meg egy sem. De ez nem jelenti azt,
hogy nem írtam rengeteget. Thlajdonképpen az itt a kérdés, hogy miért ír az ember.
George Orwellnek van egy rövid tanulmánya, vagy vallomása, aminek az a címe,
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hogy "Miért írok?" Ebben Orwell azt mondja, hogy ő sohase ült le azzal, hogy könyvet
írjon, hogy valami irodalmi művet, művészi munkát alkosson. Ami őt írásra bírta, akár
könyvről volt szö, akár tanulmányról, az az volt, hogy rájött valami hazugságra, ami nem
közismert, amirőlaz emberek nem tudnak, amit tehát le kellleplezni. És rájött valamiféle
igazságra, ami nincs benn a köztudatban. Hasonlót különben Illyés is mondott a
"terepfelverés" szóval... Én körülbelül ugyanezért írtam... Orwell még hozzáteszi,
hogy ebben a hozzáállásban az íráshoz mint tevékenységhez, természetesen benne rejlik
az a feltételezés, hogy az író számít arra, hogy meghallgatják. .. hát ki? . .. Mondom, a
meghallgatás kérdésévelvan baj, ezzel az érzéssel szubjektívevan baj, mert az az érzése az
embemek, hogy meghallgatják, akkor van, ha előadást tart ötven magyarnak, vagyhatvan
magyarnak. .. négy vagyöt magyarnak... következésképpen az ember előadásokat ír,
esetleg kiadja folyóiratban, vagykönyvben ... de hogy könyvet írjon, annak publikációs
nehézségei vannak. Azt hiszem, azzal Magyarországon nincsenek tisztában, hogy milyen
nehéz külföldön könyvet kiadni és ráadásul ez a könyv nem megy be Magyarországba,
nem megy be Erdélybe, nem megy be a Felvidékre. Egy kicsit irreális az, hogy az embert
ki hallgatja meg, hogy van-e egyáltalán valaki, aki meghallgatja. .. Én hiszek abban, hogy
van, de ez nem.elég stimulus, nem elég biztonság ahhoz, hogy az ember egy nagyobb,
hosszabb lélegzetű munkához fogjon, üljön a papír előtt és körmöljön. vagy üljön az
írógép előtt és írjon kötetszámra ...

- Én úgy ta/álom, bogy sok írótársa itt idegenben azért mégiscsak tollat ragadott és
termékeny volt és, ne haragudjon, bogy ezt kérdem, de itt, ahogy megismerkedtem a
külsó-bels6 lakáskőrülményekkel, mintha egy kicsit visszavonult, remeteszerű életet
élne . . . Nem lebet, bogy Önben is van egy kis tartózkodás?

- Lehet, természetesen. De azok az írótársaim, akik ilyen dicséretesen sokat
publikálnak, azok pontosan az ellenkező típushoz tartoznak: amelyik azért ír, mert művet
akar írni. Aki művet akar írni, az nem azért ír,hogy meghallgassák, nem közügy neki az írás,
hanem magánügy, alkotás. Ami a "remeteséget" illeti, ha megkérdezik Cs. Szabót, akkor ő
azt fogja mondani, hogy Londonban lehet ugyanolyan remete az ember, mint itt. .. De
nem annyira remeteség ez a ház, mint amennyire annak látszik ... nyaranta legalább tíz
tizenkét magyarországi és körülbelül ugyanannyi angliai vagy amerikai látogatóm van,
nem mind magyarok, van,aki angol... Közben persze van magány is. De a magányra
ugyanúgy szüksége van az írónak, mint a közönségre ...

- Mégis, hadd kötekedjek egy kicsit, mert Szabó Zoltán . . .
- ." állok elébe ...

- ... mintba lennének tartozásai: az elóbb mesélt nagy, debreceni élményeket, a
bölcsót, a kezdeteket, ennek az új Magyarországnak és. .. és ki írja ezt meg, ha nem
Szabó Zoltán?

- Igen ... hát persze olyan dolgokat sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni, mint az
életkor. Hetven után nehezebben ír az ember, mint hatvan után, vagyötven után ... úgy
értem, az írás elég megerőltető fizikai munka. Az ember nem tud olyan sokat és olyan
könnyedén írni... A barátaimat ez nagyon foglalkoztatja, már össze is állítottak négy
kötetre valót, írásaimnak a gyújteményét elvben, ezeket csak össze kellene szedni, mert
megvannak: megjelentek folyóiratokban vagymég Magyarországon vagymár külföldön,
ezek valószínűlegaz ő segítségükkel meg is fognak jelenni. Bennem nem annyira valami
szándékolt remeteségrőlvan szö , .. csakhát a kislányom. .. és a családomnak való élet itt
persze előtérbe nyomul; ez egy élőbb valóság, mint amit az ember papírra tesz ...
Természetesen az emberben van bizonyos renyheség is, mert aránylag kevés a stimulus.

579



De remeteségnek az itteni helyzetet csak télen lehet mondani ... mert hacsak a Magyar
Televízió ide nem jön, akkor télen aránylag kevés a látogató ...

- Mindenesetre a televízió azzal a szándékkal j6tt, hogy a kapcsolat úJrateremté
sében kezdl5lépéseket tegyen. Hírlik, hogy az ön 6sszegyújt6U anyagait ki fogják adni
odahaza. .. és még nem járt odahaza!

- Ezt most hallom először! Ezt a hírt, hogy összegyűjtött tanulmányaimat ki akar
ják adni. Én csak arról tudok, hogy azoknak egy részét, amivel nekem nem volt semmi
dolgom, ki fogják adni Svájcban... Erről nem tudtam, dehát, ha ez így van, ez
örvendetes ...

- A Tardihelyzet újbóli kiadására sem számít? Nem tartaná indokoltnak?
- Magyarországon többen szöba hozták, hogy ezt ki kellene adni, de nem nekem kell

eldönteni; ha nem hozzáférhető,akkor nyilván ki kell. .. Mivel állandóan hivatkoznak rá,
akkor nyilvánvaló helyesebb lenne, ha megjelenne. Ugyanez a helyzet a Cifra nyo
morúsággal is, amire színtén folyton hivatkoznak. .. Nagy meglepetésemre ezekneka
könyveknek az értéke megnőtt az elmúlt évtizedben.

- Milyen tervei vannak? Szándékában áll-ebazaldtogatni ... személyesen meggyő

ződniaz új, korszerű Magyarországról?
- Nem. Nem igazán. Részben azért nem, mert amint mondtam már, számomra az

ország, a magyarság, és a haza is, emberek ... A másik dolog, hogy egy ideje nem szívesen
utazok. .. Párizsba se szívesen megyek. Londonba el kellene mennem legalább négy
hónapja, de nem tudom elszánni magam. .. szöval egy olyan sédantaire vagy immobilis
életformában élek, amelyik utazási terveket nem kizár, hanem kikapcsol. .. Szöval, én
sohase gondoltam rá ... Ha gondolok rá, akkor ... akkor persze az is van, hogy lehet, hogy
ez számomra nagy megpróbáltatás volna. Úgy értem, hogy maga az élményanyag nagy
megpróbáltatás volna. Az embemek ismernie kell önmagát. Én az érzékelésen keresztül
értem meg a dolgokat. Tehát mindent átélek. Ennek következtében a magyarországi
látogatás egy olyan nagyfokú élmény volna, ami esetleg teljesen kimerítene.

- Van-e kapcsolata a folyóiratokon keresztül Magyarországgal? Eljutnak-e
Önböz?

- El, el, igen, el. Thlajdonképpen nincs semmiféle hiányérzetem abban, ami engem
Magyarországról érdekel... ami közelebbről érdekel. Közelebbről a szellemi élet, a
gondolkodás fejlödése érdekel ...

- Meglepetés-e Önnek, hogy idelátogatott a Magyar 1ete-JÍzió?
- Nagyon... nagymeglepetés, mert ...

- ... és milyen k6vetkeztetést von le belőle?

- Semmilyet. Kíváncsi voltam. Kíváncsivá tett.

- ... és hogy találta, milyen ez a beszélgetés?
- Hát... mint minden beszélgetés, ugye, akkor kellene elkezdódnie, amikor el-

végződik ...

- Mondhatnám-e erre azt, hogy akkor tegeződjünk! É.s akkor őszinte volt a
beszélgetés!
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- Igen. Igen... de nem, mert tulajdonképpen minden beszélgetés olyan, hogy az
embemek utána hiányérzete marad. Hacsak nem teljesen magánbeszélgetés . .. Én
élveztem a beszélgetést ... nem tudom persze, hogy a televíZióehhez milyen jó volt, mert
ebben nekem nincs gyakorlatom ... hogy a televíZió·idejött ebbe a házba, itt meglátoga
tott, ez jól esett.

- ... hát mnéljűk...
- Hát ez nagyon jól esett és nagyon meglepett ... nem tudtam arról, hogyvannak ilyen

utak. .. hosszú út... úgyhogy... mondom olyan ember vagyok, aki az utazástól
iszonyodik. .. úgyhogy nagyon megbecsülöm azt, aki nem iszonyodik és így tovább ...
úgyhogy én ... mint a tardiak mondanák: "Köszönöm szepen a látogatást!"

TIIINSZ GÉZA

Még Szindbádot is

Világítótornyod csalóka jelzései megtévesztenék még Szindbádot ts, ahajóst,
pedig 6 betéve tudja minden tengereknek titkát, az 6rvényeket,
beszámíthatatlan viharokat, zátonyok zeg-zugát, a nyugodalmas víz
érzékies rezgéseit a lázas napsütésben, számon tartván az öblöket
is, a kitárulkozó partokat, boi szíves-6römestfogadják a fáradt
u1azót-

nem vagyok Szindbád, a hajós, dehát némelyek szerint tévedni emberi
dolog---

Szavamra mondom

Kitartó vagyok, akár a szalmaláng
és megbízható, mint egy lyukas ejt6erny(J.
Melegedj mellettem. Kapaszkodj belém.
Hátha túléljiik.
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