
BODNÁR DÁNIEL

Gimna zi staként ,
1946-ban a Zászlónk
cimü folyóirat Szent
Gellért irodalmi pá
lyázatán elsőhelyezést
ért elegy navellájával,
s a díjat Mindszenty
József bfboros herceg
prímástól vehette át.
Ez az esemény nyil
ván kamaszkora meg
határozó élménye le
hetett.Hogy emlékszik
vissza erre?

Mintha az Ön e1eté
,ben tökéletesen beiga
zoládnaa .mindennek

Czigány Györggyel
Czigány György (1931) költő, író, szerkesztő-műsorvezető. A Zenem üoé
szeti Főiskolán szerzett diplomát 1956-ban. Eddig több mint húsz verses
ésprózakötete jelent meg. 1956-tólaMagyar Rádió munkatársa: szerkesz
tő, zenei rendező, műsorvezető. Húsz esztendőn át vezettea Magyar Tele
vízió művelődési szerkesztőségét . Portréfilmet készített Ottlik Gézáról,
Kodály Zoltánról, Weöres Sdndorrál. Prima Primissima-, Batthyány
Strattman László- és József Attila-díjas, érdemes művész. 2000-ben Pu
litzer-életműdíjat, 2004-ben Stephanus-díjat, 2009 júniusában Magyar
Örökség-díjat kapott.

Ez valóban rendkívüli esemény volt az életemben, s úgy emlék
szem, mint írói, költői pályám kezdetére. A Zászlónk pályázatán
nemcsak írók és költők vehettek részt, hanem képzőművészekis,
így például a későbbi nagyszerű festőművész, Gerzson Pál is be
nevezett egy művével, amely a lap címlapján volt látható. A novel
Iámról me~elent egy rövid kritika is, magát az írást azonban nem
közölték. Am az örömöm így is teljes volt, különösen, hogya pá
lyázaton főiskolásokés egyetemisták is részt vehettek, s én köz ép
iskolásként őket is megelőztem. A novellám témája a háború volt,
valószínű, hogy a bírálók az életszerűségét díjaz ták. Én az ostro
mot a szüleimrnel együtt a Krisztinavárosban, a missziós nővérek

házában vészeltem át. Előtte pedig átéltem Pesterzsébeten a bom
ba támadásokat. Mindezekről tehát közvetlen élményeim voltak, s
ezt öntöttem írói formába. A novellát beadtam a megszabott határ
időre, aztán mint afféle kamasz fiú, akinek annyi más öröme, él
ménye van, el is feledkeztem róla. A díjátadó napon a többiekkel
együtt mentem fel a szentmisére. A Szent Gellért-hegy fürdőre néző

oldalán állt a szabadtéri oltár, s a hercegprímás itt tartotta a szer
tartást. A barátaim közben lelkesen újságolták, hogy már bemondták
a hangosanbeszélőn - a régi, tölcséres, utcai hangszóróról -, hogy
a novellámmal első díjat nyertem az irodalmi pályázaton. Hama
rosan szólítottak is, hogy vegyem át a díjat Mindszenty Józseftől. Ez
valóban szép esemény volt az életemben, s talán egy életre szóló
inspirációt adott, minden nehézség ellenére - hiszen ezt követően
évtizedekig nem jelentek meg az írásaim -, hogy mégis érdemes
költészettel, irodalommal foglalkoznom.

Időnként volt bennem egy kis szorongás, de hát fiatal, kezdő köl
tőknél gyakran előfordul, hogy elküldik valamelyik szerkesztő

ségbe az írásaikat, ahonnan visszaküldik, vagy nem is válaszolnak.
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rendelt ideje van"bib
liai mondás igazsága.
Évtizedekig volt a rá
dióban és a tévében
irodalmi, zenei szer
kesztő, újságíró, szak
író, s mégis, haegyki
csit késve is, de a
költői, írói munkás
sága is kiteljesedett.
Soha nemelégedetlen
kedett? Hiszen mint
említette, sokáig nem
jelentek megaz írásai.

Valóban, egy kicsit késve indult a költői pályám, 1961-ben jelent
meg az első nyomtatott versem, a Jelenkorban, Tüskés Tibornak kő

szönhetően, aki akkor a lapot szerkesztette. Előtte Illyés Gyula bá
torított, megmutattam neki, s azt mondta, ez nyomtatásra kész köl
temény. A következő már a Király István szerkesztette Kortársnál
jelent meg. Reggel felhívott alakásomon - ez nem volt akármilyen
megtiszteltetés a korszak egyik legnevesebb irodalomtörténészétől

-, s azt kérdezte: hát maga hol volt eddig? Attól kezdve kisebb
nagyobb megszakításokkal publikáltam, különösen, amikor Simon
István - akire nagy szeretettel gondolok vissza -lett a Kortárs fő

szerkesztője.Megemlítek egy érdekes folyóiratot is, amelyró1 ritkán
beszélünk, pedig fontos szerepet töltött be a hatvanas-hetvenes évek
magyar irodalomtörténetében. Ez a Látóhatár, amit nem tudom
ugyan, hogy milyen politikai alkuk révén, de Horváth Béla szerkesz
tett, őt egy időbenkatolikus költőnek tituláltak. Horváth Bélának si
került hazahoznia a lapot, Münchenben pedig akkor jött létre az Új
Látóhatár. Az itthoni, Horváth Béla szerkesztett folyóirat külső

megjelenésében a Nyugatra emlékeztetett. Minden akkori hátrány,
nehézség, gond, alku ellenére, amelyekről természetesen nem tud
hattam, megörültem, hogy van itt egy ilyen színvonalas kulturális
lap, amelybe küldhetek verseket, s azok megjelennek. Tíz évig pub
likáltam itt, de nem csak én, Mándy Iván, Weöres Sándor, Kodály
Zoltán, Szabolcsi Bence is. Fodor József szerkesztette a versrovatot,
ő egy időben jelentős költőnek számított, s néhány verse, így pél
dául a Lihegő erdó1c talán valóban emlékezetes is. Vele kapcsolatban
eszembe jut, hogy Nemes Nagy Ágnes egyszer megjegyezte: ami
kor József Attilának megjelentek az első kötetei, nem politikai rossz
akaratból vagy féltékenységbőlkicsinyelték őt le sokan, hanem egy
szerűen azt gondolták róla, jó közepes költő... Azóta rájöttem, hogy
a kortársak értékítéletei apályatársaikról meglehetősenbizonyta
lanok. Lehet, hogy nincs elegendő távlat, rálátás, és közvetlen kö
zelről nem látunk a szemünkkel, nem halljuk meg a különleges
hangot, mások a beidegződéseink. Azt hisszük, hogy azt kell hal
lanunk, amit eddig hallottunk. A zenében is így van, a zenetörté
net tele van kolosszális tévedésekkel, ahogy a nagy mesterek egy
mást megítélték. Említhetem Wagnert, aki elvette Liszt Ferenc
lányát, Cosimát, az ő nagy szomorúságára. Végül azonban Liszt az
ő mérhetetlen jóakaratával ezzel is megbékült, mint mindennel az
életben. Nagyon nemes lelkű ember volt, mindenben az ellentéte
az erőszakos természetű, rámenős Wagnernek. Mindketten zsenik
voltak azonban. S amikor Liszt a legszebb, 20. századra előremutató

- Debussyt, Bartókot, Schönberget idéző -, csillogó, csobogó,
akusztikus darabjait, majd ezeket a lecsupaszított, lényegre törő,

moll- és dúr harmóniákat ütköztető műveit írta, Wagner a legko
molyabban azt mondta Cosimának: beszéljünk apáddal, mert őrült
ségeket ír, eltért a zenétől. nem tudom, mi történt vele. Wagner
tehát, a nagy zseni, az opera megújítója, aki a legmodernebb alkotó
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Arról,amit Ön most
elmondott, eszembe
jut a történet Karin
thyFrigyesró1 ésSom
lyóZoltánról. Amikor
Berlinben jártak, a
saját nevükön vittek
be szerkesztőségekbe

Thomas Mann elbe
széléseket, de elutasí
tották őket, mint te
hetségteleneket.

volt abban a korban, a saját maga csúcsán túl képtelen volt meglátni,
hogy ez valami más, és ennek is meglesz majd a szerepe a zenetör
ténetben. Azt hitte, ő mindent megírt már, amit lehetett, s ha valaki
olyat ír, ami számára nem érthető, annak nincs értelme. Számtalan
ilyen példát lehetne sorolni a kötészetbó1 és a zenetörténetbó1 is. So
káig én is ezzel vigasztaltam magam, amikor esetleg valaki bírálta a
verseimet, hogy a jó vers idővel érik. Némi iróniával mondom, hogy
egy számomra kedves szerkesztőbarátom, aki annak idején vissza
küldte a verseimet, tizenöt-húsz évvel később megnyitotta a költői

estemet, hivatkozott a számára különösen szépnek és értékesnek tar
tott verseimre, amelyeket annak idején nem tartott közlésre érde
mesnek. Én büszkén, mosolyogva hallgattam, de nem emlékeztet
tem őt erre. Néha azt szoktam mondani, nem az lesz nagy költő, aki
kiváló verseket ír, hanem előszörnagy költőnekkell lenni, és akkor
lesznek jók a versek. Valamitől érdekesnek és fontosnak kell lenni.
Besodorja a személyiséget valami az irodalmi világba, felfigyelnek
rá, s akkor azt mondják rá, jé, ez érdekes. önmagában azonban az,
hogy a jó vers megszületik, megjelenik, még nem elég ahhoz, hogy
valakit nagy költőnektartsanak. Hogy aztán ki az és ki nem, ez végső
soron mégiscsak bizonytalan. Nem kell méricskélni, az a fontos, hogy
kinek-kinek a maga tehetsége szerint megszületnek-e a művei, s
akkor ezzel legyünk elégedettek.

Bartók Béla mondta egyszer: jobb volna, ha a zeneműveket a szer
zőjük nevének említése nélkül mutatnák be. Milyen más lenne az
akusztika körülötte. Rengeteg az elfogultság, hogy kit tartunk te
kintélynek, kit tartunk fontosnak. Vég nélkül lehetne sorolni, az iro
dalomból és a művészetbó1, hogy az eldobott alkotásokról késöbb
kiderült, hogy remekművek.Természetesen gyakran előfordultaz
is, hogy az elutasított alkotások valóban fércművekvoltak. Ez rop
pant bonyolult folyamat. Számomra mindez azt bizonyítja, hogya
művészetaz élő valami, és ilyen értelemben biztosan nem ítélhető

meg. Egy mű élvezhető, örömet szerez az embereknek, fenntart
ható, de nem az a fontos, hogy megítéljük, a helyére rakjuk, hogy ki
alakuljon egy örökre merev szobor, már csak azért se, mert a vers,
vagy a zenemű az éló1ény, és változik az időben. Változik a mi tu
datunkban is. Biztos, hogy egy remekművetmásként olvasunk ka
maszként, felnőttként,vagy érett öregemberként. Mindig máskép
pen hat ránk. Ha ma egy fiatal elolvas egy József Attila-verset, az
egészen más vers az ő számára, mint amilyen az én ifjúkoromban
volt. Eltelt hetven-nyolcvan év, nem lehet ugyanazt a verset úgy fel
fogni, mint amikor a költő megalkotta azt. Ugyanez a folyamat ját
szódik le, ha meghallgatok egy Bach-művet.Az ő művei is változ
nak. Bach III. Brandenburgi versenyének ihletésére és mintájára
Sztravinszkij írt egy Dumbarton Oaks concertót, egy amerikai há
zaspár megrendelésére, akiknek volt egy gyönyörűennyírt, barokk
kertjük. Sztravinszkij szándékosan rájátszott Bach Brandenburgi ver-
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Ön a magyar iroda
lom és művészet ki
emelkedő képviselői

vel- Kodály Zoltán,
Illyés Gyula, Borsos
Miklós, Ottlik Géza,
Mándy Iván, Nemes
Nagy Ágnes, Pilin
szky János, s még
hosszan sorolhatnám
- készített interjú
kat, rádiós vagy tévé
műsorokat. Vissza
emlékezéseit olvasva
meglepett, hogy ezek
a kimagasló alkotók
kivétel ne1kül barátsá
gosan fogadták Önt,
még amikor egészen
kezdő riporter volt,
akkor is.

senyére, elhangolva, a saját művészi koncepciójának megfelelően

idézte meg a művet. Ezzel érdekes lélektani jelenség jön létre. Attól
kezdve, akik hallják ezt a Sztravinszkij-darabot, ezt a Bach-művet

is másként fogják hallani. Így él tehát a művészet, így változik, gaz
dagodik, válik egyre újabbá, s a kétszázötven évvel ezelőttélt és al
kotott Bach zenéje ma is kortárs zene. Vallom, hogy nincs is más
művészet,csak kortárs művészet,legfeljebb ennek a kilencven szá
zalékát régebben írták. A művészet olyan, mint a hozzátartozónk,
aki velünk együtt él, változik. Csak látszólag végleges, de nem az,
hiszen a tudatunkban változik, egy regény vagy egy vers szinte új
jászületik az olvasás közben.

Ezeknek a beszélgetéseknek többségükben megvolt az atmoszférikus
hátterük, barátságos körülmények között, társaságban, borozgatás
közben zajlottak. Szépirodalmi eszközökkel tudtam csak hitelesen
visszaadni ezen összejövetelek hangulatát, szinte novellaszerűen

írtam ezekrőla beszélgetésekről, törekedve arra természetesen, hogy
lehetőleg szó szerint rögzítsem mindazt, ami elhangzott. Az atmo
szférán kívül megpróbáltam felidézni a híres beszélgetőpartnerekjel
legzetes gesztusait, mozdulatait, az arcok rezdüléseit, a mosolyt, a te
kintetet, megfejteni a mögöttes gondolatokat. A kiváló költő, Fodor
András meglepőneknevezte egyszer, hogy rádióriporterként mű
sorvezetéssel foglalkozom, mert ahogy a Szomjúság zenére című kö
tetében írta, én a magánéletemben inkább bezárkózó, visszahúzódó,
csöndes ember vagyok, aki aligha ismemé ki magát egy hivatal út
vesztőiben,vagy egy csemegeboltban, hogy hol mit lehet megta
lálni. Ilyen értelemben tehát nem vagyok sem aktív, sem találékony.
Ám itt volt a nagy ellentmondás a számára, írta Fodor András: amint
mikrofon vagy kamera van a közelemben, akkor szinte kikerülök
ebből a világból, egy másikba lépek át, nagy biztonságot sugárzok
magamból, amit át tudok vinni más emberekre, és mindenfajta ag
resszivitás nélkül, közvetlen, természetes hangnemben alakítok ki
kapcsolatot a beszélgetőpartnereimmel. Ez pedig feledteti, hogy hi
vatalból kerestem meg az illetőt. Az én lehetőségem valóban ebben
volt, hogy ügyetlen fiatalemberként - majd későbbmár nem any
nyira fiatalként - felhívtam ezeket a nagyszerű embereket, vagy el
mentem hozzájuk, bemutatkoztam nekik, s ők valamilyen módon
rezonáltak erre a szerény magatartásra. Soha nem léptem fel velük
szemben erőszakosan,agresszívan. A legfontosabbnak azt tartot
tam, hogy ne zavarjam meg őket. Ha úgy éreztem volna, hogy va
lakit erőszakolokegy interjúra, vagy kellemetlen helyzetbe hozom,
akkor biztos lemondtam volna a műsor elkészítéséről. Noha jelen
tős volt a korkülönbség a beszélgetőtársaim és köztem, mégis baráti
találkozások voltak, kitüntettek engem azzal, hogy tegezhettem
őket, s ezért így is írtam meg ezeket a beszélgetéseket; ha másként
tettem volna, az majdnem hamisítás lenne. Cipivel, vagyis Ottlik
Gézával különösen baráti volt a kapcsolatom. Említhetem azonban

774



Amikor Illyés Gyula
egyszer azt kérdezte
Öntől: "Te olyan te
hetséges vagy, miért
készítesz interjúkatY"
- ezt hogyan élte
meg? Dicséretnek te
kintette, vagya szere
tett munkája degra
dálásának?

Az említett, sokak ál
tal ismert hírességek
mellettnagyezeretei
tel szokott megemlé
kezni a mára szinte
teljesen elfeledett
Nagy Mikl6s pap
költőró1 (1894-1973),

Illyés Gyulát is, aki társadalmilag is rendkívüli tekintély volt, je
lenség, s tőle az ember talán tényleg joggal tarthatott. Hihetetlenül
vigyázott a pontos fogalmazásra, de ő is mindig nagy szeretettel fo
gadott, ha mentem hozzá. Borsos Miklóssal pedig egyértelműenba
ráti, atyai volt a kapcsolatom. Egyszer készítettem vele Tihanyban
egy rádiósbeszélgetést. Ez úgy látszik, tetszett neki, mert amikor
Domokos Mátyás, a Szépirodalmi Kiadó főszerkesztőjemegjelen
tette A magunkkenyerén című antológiát, kérésére ő írt a verseim elé
nagyon szép előszót. 1974-ben volt Borsos Miklós életmű-kiállítása

a várbeli Galériában. S akkor ő, szerintem abból a meggondolásból,
hogy nem bántja meg a régi barátait - mert ott volt Illés Endre,
Illyés Gyula, Bárdos Lajos, most csak azokat mondom, akiket láttam
a lépcső alján állni -, végül engem kért meg, hogy nyissam meg a
kiállítását. Valószínűlegarra gondolt, ezt senki nem kifogásolhatja,
mivel nem vagyok partnere ezeknek a nagy alkotóknak. Ezért fel
kért a személyemben egy viszonylag fiatalembert, aki az említett
nagyságokhoz képest ismeretlen is. Ettől kezdve több kiállítását is
megnyitottam, s ez a hagyomány folytatódott Borsos Miklós halála
után is, özvegye, Buba asszony kért meg többször is erre a szép fel
adatra. Mondhatom, hogy az említett alkotók nem is riportalanyok
voltak, hanem az élet ajándékaiként nagyszerű,atyai barátaim.

Amikor Illyés Gyula ezt mondta nekem, biztos jólesett, különben
nem írtam volna meg. Idegen szót is használt akkor ezzel kapcso
latban, pedig egyébként nem szokott: te olyan altruista volt, neked
különb tehetséged van, miért foglalkozol riportok készítésével? Per
sze a költészet, az irodalom és a rádiós-, tévésműsorok,beszélgeté
sek készítése nem zárja ki egymást, sőt, nagyon is összenőtt az éle
temben. Nagyon sok minden átpárlódott a riportkészítések során a
szépirodalmi munkáimba, és fordítva is. Az írói készségemből, fo
galmazási tudásomból biztos, hogy rengeteg dolgot felhasználtam a
két pápalátogatáskor, vagy Antall József miniszterelnök temetése
kor, de akár egy egyszerű hangverseny bevezetésekor is. Egyáltalán
nem mindegy, hogyan fogalmaz az ember a rádióban vagy a televí
zióban. Az én életemben a szépirodalom és az újságírás szervesen
összetartoznak, kölcsönösen hatnak egymásra, kiegészítik, átjárják
egymást, nem is tudtam megkülönböztetni, hogy mikor melyikkel
foglalkozom, annyira egyformán fontosak voltak számomra.

Nála szerényebb, alázatosabb szívű emberrel nem találkoztam az éle
temben. A bombázások idején, 1944-ben a krisztinavárosi óvóhelyen
találkoztam vele először. Az óvóhely hányingerfélelmét és unalmát
változtatta - nem csak az én számomra - erőteli, kedves otthonná,
ha úgy tetszik, irodalmi szalonná, hogy egy kis vigasztaló élményt
adjon a háború rémségei közepette. Fölolvasott, petróleumlángnál.
Ágyúk, bombák megnőttlármája kényszerítette néha, hogy emeltebb
hangon olvasson. S akkor is az a férfias mosolya hangban: ugyan, mi
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a Mindszenty-per
ötödrendű vádlottjá
ról, akit a börtönbó1
való szabadulása után
a kommunista hata
lomKomárom megye
egyik legkisebb falu
jába, Únyba számű

zött, ahol olykor egy
idős néni látogatta a
szentmiséit, ahogy
Ön megírta ezt Sur
sum Corda című

versében.

baj érhet a világon?! Kisfiú1<ént első írásaimmal őt kerestem fel. Ady
kötetet nyomott a kezembe. Máskor JózsefAttilát idézte, meg Rilkét.
Olvasta az irodalmi lapokat, a megjelenő új könyveket. Író volt, min
den rezdülésében az, s egyenes, puritánul tiszta ember. A megbot
ránkoztatásig... ijesztő elhatározásai, gesztusai valójában - az ő ter
mészete és akarata szerínt - egyszerű, derűs, józan mozdulatok
voltak. Így vállalta az üldözöttek útját és sorsát, hogy velük lehessen
1944-ben. Nem rajta múlott, hogy akkor nem síkerült meghalnía.
Nem gyűlöltebántalmazóít sem, de sajnálta őket, ez világosan kide
rül sajnos máig kiadatlan Börtön-naplójából. Miután az ávósok meg
kínozták, súlyosan bántalmazták, az egyik ávós, aki talán valamivel
érzékenyebb lelkületű lehetett a társainál, megkérdezte tó1e: maga
ezek után még mindig hisz? Nincs Isten! Nagy Míklós kicsit rafinál
tan azt válaszolta neki: nézze, ha nincs Isten, akkor nekem, aki hittem
egész életemben, nagyobb bajom már nem lesz. Azoknak viszont,
akík nem hísznek, s egyszer majd mégiscsak szembesülnek azzal,
hogy van Isten, azoknak ez nagy csalódás lesz, és furcsán fogják
érezní magukat, hogy az egész életüket Isten nélkül élték le, holott az
lett volna a dolguk, hogy higgyenek. S ezen az ávós elgondolkozott.
Változtasd meg életed - ez áradt Nagy Míklós nyugalmából. Még
a börtönbüntetéséért is hálát adott a [óistennek, mert egyszer kínézve
az ablakon, megpillantott egy fecskét, és ezért kárpótolva érezte
magát. Azt gyanítom, korunk egyik szentje volt, mindenfajta látvá
nyosság nélkül. Háromszáznál több novellát, ezerhatszáznál több
verset Írt, de semmit nem tett azért, hogy a nevét jobban megismer
jék. A harmincas évek végén jelent meg A paraszt címü, gyönyörű,
hosszú verse, és akkor még valószínűlegísmertebb és népszerűbb

költő volt. Amikor az ötvenes években a börtönbó1 kiszabadult, azért
helyezték Komárom megye talán legkisebb falujába, Únyra, hogy tel
jesen eltüntessék a világ eló1. Ő azonban itt ís krisztusí lelkülettel vé
gezte papí szolgálatát, noha alig volt híve. Sokszor meglátogattam
őt, nem gondolva arra, hogy azért ott mégiscsak figyelhetik, titkos
rendörök. ávósok, de mível az életben oly sok mindent csinálnak
rosszul az emberek, valószínűlegezt is rosszul csinálták, s nem tűnt

fel nekik, hogy mit keres ez a fiatalember, sőt, későbbmár ísmert rá
díós annál az idős, magányos papnál. Érdekes, hogy nekem sem ju
tott soha eszembe, hogy ebbó1 nekem bajom lehet, s nem is lett. Egé
szen a haláláig tartottam Nagy Míklóssal a barátságot. Sajnálatosnak
tartom, hogy így elfelejtették, emberként és alkotóként is, Novellis
taként Tömörkény, Tamásí Áron rokonának érzem őt, verseiben
pedig egy szép, szolgáló költészetet hozott létre, amelyben nem a
saját személye volt fontos, hanem azok a témák, azok az emberek,
gondolatok, amelyeket fontosnak érzett. Papként és íróként is igen
éles szeme volt, nagyon jól ismerte a paraszti életet, és sok szép, ér
tékes rajza van erró1 a világról, annak szelídebb, de éppen olyan ígaz
oldalát mutatja be, mínt amilyen sötéten ábrázolja a másík oldalt
Móricz Zsígmond.
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Cs. Szabó Lászlóval
készítettinterjújában
Ön idézi Németh
Lászlót: "Nem mind
egy,hogya szó, amit
a rádió szétfolyat,
kanálíslé-e, vagy ar
tézi forrás?" Ön, aki
több mint ötven évet
dolgozott rádiósként,
tévésként, hogyan
látja ezt a kérdést
napjainkban?

Ez a mondat azért kerülhetett bele az említett interjúba, mert köz
tudott, hogy Cs. Szabó László a II. világháború utolsó esztendeiben
a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetőjevolt, előtte pedig ezt
a tisztséget Németh László töltötte be. Mielőtt a kérdésére vála
szolnék, utalnék a helyzet furcsaságára. A múlt század hatvanas
hetvenes éveinek politikai nyomorúságát nem kell - pláne így
visszamenőleg- se méltatni, se mentegetni, akik akkor éltek, vagy
aszüleiktől,nagyszüleiktőlhallottak róla, azok tudják, hogy az a
korszak politikailag kiszolgáltatott helyzetben tartotta az embere
ket, és minden alá volt rendelve a Szovjetunió érdekeinek. Ennek a
politikának megvoltak a megfelelő irányítói, képviselői,kiszolgálói.
Ez így volt a rádióban, a televízióban, az egyházban, az oktatásban,
minden intézményben. Annyira azért működőképesvolt ez a rend
szer, hogy mint a rákbetegség az egész szervezetet átjárja, és át
tudta jámi, képes volt rákényszeríteni a jóakaratú embereket is arra,
hogy valamilyen értelemben neki szolgáljanak - ha másra nem,
hivatkozzunk az Egymondata zsarnokságról című Illyés-költemény
re. Annál zseniálisabban senki nem írta meg a diktatúra természet
rajzát. Ez müködík, és nem tudjuk kivédeni, csak a mártirok tudnak
felülemelkedni rajta, az életáldozatukkal, de az lehetetlen, hogy
egyszerre tíz-tizenötmillió vértanú legyen, mert akkor kihal a nem
zet. Semmilyen szemrehányó gondolat, érzés nincs bennem sem
papokkal, sem tanárokkal, sem művészekkelszemben, ha azt mon
dom, hogy bizonyos mértékig próbáltak alkalmazkodni a helyzet
hez és a lehetőségekhez. Volt itt egy érdekesség. A hatvanas-hetve
nes években a Magyar Rádió pagodája, az a kis üvegkalitka,
amelyen keresztül vezet az út a stúdiók felé, szellemi műhelyvolt.
Ott ült Zelk Zoltán, bejött Mándy Iván, érkeztek a színészek, Bes
senyei, Sinkovits elmondani egy Berzsenyí-, egy Vörösmarty-ver
set. Az igazi kultúra, művészetélt itt mégiscsak. A másik stúdióban
persze a kötelező híreket, műveket adták le, de voltak nagyszerű

hangversenyek is - megjegyzem, természetesen most is vannak.
Nem szabad tehát úgy tekinteni a Kádár-korszakra, hogy akkor
semmi nem történt a magyar kultúrában, művészetben.A rendszer
okos beleegyezésével rengeteg valódi értéket hordozó alkotás szü
letett meg, s ezek megjelentek, játszották, bemutatták őket. A hata
lom emberei mindezt nem kifogásolták, mert úgy érezték, kitűzhe
tik ezeket virágokként a gomblyukukba. Úgy érzem, az én kivételes
helyzetem is ebbe a kategóriába tartozott ezekben az esztendőkben,

Én a pártba soha nem léptem be, s mégis kineveztek a Magyar Te
levízió egyik főszerkesztőjének.A kinevezésemkor felvetették, hogy
lépjek be, de azt válaszoltam: rendszeresen írok az Új Emberbe, a
Vigiliába. Nem szeretnék két arcot mutatni. Ha így megfelelek,
rendben van. Ha nem, maradok továbbra is kisebb beosztásban. Ezt
követően soha nem volt ez téma. S azt is elmondhatom, hogy a rá
dióban is élénk képzelőerejűemberek éltek, ilyen volt az elnökhe
lyettes és a zenei osztály vezetője is, akik ugyan egyéni egziszten-
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Ön Bartók Béla mü
vészetének elemzése
kapcsán felteszi a kér
dést: vajon érettnek
bizonyult-e az embe
riség morálisan és
esztétikailag a bartóki
életmű befogadására?
Ezek szerint a nagy
művek befogadása

ciájuk érdekében elfogadták a politikai kényszerítés bizonyos esz
közeit, pontosan tudták, hol vannak azok a határok, amelyeket nem
lehet átlépni, de inspiráltak is bennünket. Engem személy szerint is.
Akkoriban nem kaptunk külön fizetést, én például egyetlen plusz
fillért sem kaptam azért, mert kitaláltam a "Ki nyer ma? - játék és
muzsika tíz percben" játékot. Fix fizetésem volt, de éjjel-nappal dol
goztam, mert élveztem, amit csináltam. Ök pedig élvezték, hogy
nekem ennyi minden az eszembe jut. Lehettek volna azonban olyan
főnökeim is, akik azt mondják: köszönjük, erre nincs szükség.
Akkor én elvesztem a kedvem, s nincs "Ki nyer ma ... ", nincs
semmi. Azt mondom tehát, hogy ezeknek a vezetőknek a jóindula
tát egy rossz rendszerben visszamenó1eg is értékelni kell. Enged
ték, hogy újabb és újabb műsorokat találjak ki, értékelték a kreati
vitásomat. Létrehoztam a "Csak a derű óráit számolom" című

műsort, csináltam vetélkedőt Liszt Ferencről, operákról, műsoro
kat készítettünk városokról, hangversenyekről,költőkről.A "Zene,
zene, zene" című műsorunkban pedig ötvöztük a komolyzenét a
könnyűzenével, hogy ezáltal minél többen jussanak el a klasszikus
alkotásokhoz. Így egymás mellett ült például Ferencsik János és Ko
vács Kati. Jó szívvel emlékszem tehát vissza a rádiós és a tévés éve
imre is, nem hiszem, hogy bármit meg kellene bánnom. Mindez
persze a Jóisten kegyelme volt, mert tisztában vagyok vele, hogy
mindez nem az én érdemem, hanem a körülmények szerenesés
együttállásának, az engem körülvevőemberek józanságának, jósá
gának köszönhető.Sajnos, hogy ezek az említett műsorokma meg
szűntek.Ma kereskedelmi rádiók és tévék vannak, mindent az üzlet
határoz meg. Néhány héttel ezelőttPetrovics Emilnek, a nagyszerű

zeneszerzőnek, kiváló barátomnak megjelent egy misszilis levele
az Élet és Irodalomban a Magyar Rádióról. Ebben tökéletesen be
mutatja azt a sivárságot, ami ott jelenleg van, s felrója, hogy mennyi
értékes műsor szűnt meg az elmúlt időben, hány nagy tudású, al
kotni vágyó munkatársat ebrudalt ki a közrádió új vezetése az el
múlt években, megcsonkította a szocializmus évtizedeiben is jól
működő kórusokat, zenekarokat. Sajnos ma a kanálislé szétfolyik,
az artézi kút kiszáradni látszik, de talán még nem visszafordítha
tatlan a folyamat.

Ahhoz, hogy a művészi élmény megtévesztőmódon ne csak vissz
fénye legyen a remekműnek, hanem valamit tényleg felfogjunk be
ló1e, ahhoz valami erőfeszítéstmindenképpen kell tennie a befoga
dónak. Nem azt mondom, hogy zeneművészeti tanulmányok
kellenek hozzá, elegendő a nyitott szív, a nyitott lélek és a nyitott
fül. Volt egy vasesztergályos játékosom a "Ki nyer má"-ban, s min
dig elámultam azon, hogy honnan tudja a válaszokat. Elmondta
nekem, hogy eleinte csak a cigányzenét kedvelte, ha komolyzene
ment a rádióban, kikapcsolta a készüléket. Aztán amikor meghalt
az édesanyja, bekerült egy templomi kórusba. Az énekpróbák alatt
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összetett, érettszemé
lyiséget feltételez?

ön többször is idéziaz
egyik interjúalanyát,
Ottlik Gézát, aki így
válaszolt aVigilia kör
kérdésére: "Ha müoe
inkben nincs benne
Jézus, akkor semmi
sincs benne. Nem né
ven nevezve kell jelen
lennie, hanem valósá
gosan. Ha 6 nem
áradt bele a mégoly
profán, világi jelentés
mozzanatokból össze
rakott művembe - ha
másként nem, hát
mint szomjúság, hal
hatatlan vágy, a szar
vas kívánkozása aszép
hűvös patakra -, ak
kor nem is hoztunk
létre semmit." Ezek
szerint minden olyan
mü krisztusi, amely a
humánum magasabb
rendűségét hirdeti a
rosszal, a gonosszal
szemben? Nemtúl tág
eza határ?

lassan kezdte felfedezni, milyen gyönyörű az, amikor hallja külön
énekelni a basszust, a tenort, megcsendül egy kvint fölötte, vagy
éppen közösen énekelnek egy motettát. Elkezdett egyházzenei
hangversenyekre járni, majd lemezeket gyűjteni. Kérdeztem: mi a
kedvenc zeneműve?Bartók Hegedűversenye, válaszolta, ennél szeb
bet nem hallottam. Hányszor kellett meghallgatnia ezt a művet,

hogy így érezze? Legalább harmincszor, felelte. Természetesen nem
mindig folyamatosan hallgatta, hanem részletekben, ízlelgetve az
egyes részek, tételek gyönyörűségét.Ez az ember nem tanult zene
történelmet, nem járt zeneiskolába, mégis egy Bartók-művet neve
zett meg a kedvencének. Ehhez kell morális és esztétikai késztetés
is. A nagy irodalmi és művészeti alkotások befogadásához nélkü
lözhetetlen az erőfeszítés, mint ahogy az élet minden területén
szükség van erre. Legalább a lelki nyitottságunk legyen meg az
iránt, amivel foglalkozni akarunk.

Vegyük csak a költészetünket, amelyben a keresztény élmény sze
líd forradalma igen különbözö módokon van jelen. Vannak művek,
melyekben tematikusan, szinte a programzene romantikus hagyo
mánya szerint, megnevezve és nyilvánvalóan, s vannak művek,

melyeknek csak remekmű mivoltában, az esztétikai minőség szinte
"mennyei hitelében" tapasztaljuk meg a keresztény élmény jelen
létét, kimondatlanul, rejtetten: akár még a szerző által sem felismert
tudati-lelki folyamatok, megsejtések sodrában. Nem kétséges, van
nak kitűnő katolikus publicisták, moralisták. Vannak-e katolikus
költők is? A keresztény élmény nagyjai nemmel felelnek. Rónay
György, Tűz Tamás, Pilinszky János nem tartotta magát katolikus
költőnek. Költők voltak egyetemes értelemben, akiknek versei ma
guk állnak helyt a keresztény eszmevilágnak szakrális valóságá
ban, esetleg teológiai töredékességgel, de költői teljességgel. Az
úgynevezett katolikus költő versművészeténekegyik lehetséges ve
szélye, hogy a szerző eleve birtokosa, megvallója annak az igazság
nak, amelyet - talán töredékesen, tükör által homályosan - a vers
erői által kellene fölfedeznie. Izzásban, érzésben, ellenpontok által
válik az élmény ereje művészi tetté, költeménnyé. A költő eszköze
is, médiuma, tárgya és tehetségének kegyelmével alanyi teremtője
is a versnek, de a mű többet tud nála, s talán szerzője szándéka el
lenére kihívja, áhítatosan kikényszeríti és befogadja a megszente
lődés ajándékait. Egy bizonyos: a műalkotás legmagasabb szintjén
valamilyen módon sugalmazott, Isten kegyelmének, vagy a Szent
lélek kegyelmének tekinthető,akkor is, ha profán, sőt, a profán mű
vekben éppúgy benne van ez a működés, mert Isten nem keresz
ténységet teremtett, hanem teljes világot. Ebben a profán világban
éppúgy bent vannak ezek az erők, amelyeket mi sugalmazottnak
tekintünk a Szentlélektől, vagy legalábbis a segítségének, hiszen a

. tehetségét mindenki Istentől kapja. Egy műalkotást nem a temati
kája tesz szentté, hanem aminősége.Emlékeztetek rá, hogy II.János
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Egyik esszéjeven fel
idézi, hogy Batthyány
Strattmann Boldog
László, a "Szegények
Hercege", amikor
meghalt az alighúsz
éves fia, Ödön, azt
mondta, most pedig
menjünk le a kápol
nába, ésadjunkhálát
Istennek, hogy húsz
évig velünk volt. Ön
hozzáteszi, ez az em
berek többségének
szemeven az őrület

jele, akeresztényeknél
a legnagyobb remény.
Mint hitre törekvő

ember, akinek 2008
decembereven meg
halt a felesége, akivel
negyvennyolc évigélt
együtt a legnagyobb
szeretetben, hogyan
vélekedik erró1?

Pál pápa 1991 augusztusában Budapesten azt mondta: "A művé

szet, a képzelet szabadsága még a vallásos hittel szemben is elis
merendő, s ez a szabadság olyan tevékenység, mely különleges

. méltóságot kap a teremtésben, fontos szerepet játszik a kegyelem
rendjében."

Ez azért nem mindennapi dolog, nem véletlen, hogy Batthyány
Strattmann Lászlót 2üü3-ban boldoggá avatta II. János Pál pápa. Ezt
a szemléletet nem várhatjuk el mindenkitől. Negyvennyolc évig
éltem együtt a feleségemmel, de képtelen vagyok feldolgozni a
gyászt azzal a Polcz Alaine-i ajánlással, hogya cselekvésbe mene
külve oldjam meg, hanem ragaszkodom ehhez a gyászhoz és trau
mához. Hogy aztán ennek a traumának vannak lélektanilag meg
lepő fordulatai, és előfordulnak olyan helyzetek ebben a kényszerű

és szomorú szabadságban, hogy szinte visszazuhanok a kamasz
koromba, az a lelki tünemények világába tartozik. Ez a tragédia, ez
a súlyos veszteség az embert nyitottabbá teszi a szeretet iránt. Ha
jön egy fiatal lány és kedves hozzám, akkor szinte természetes,
hogy majdnem valami szerelemszerűérzés rögtön feltámad az em
berben, amire nem számított, s nem tudta elképzelni, hogy ez idős

korban még egyszer lehetséges legyen. Az élet, akárcsak a költé
szet, tele van meglepetésekkel, rejtélyekkel. Ezért a vers, hasonlóan
az élethez, megtervezhetetlen. A legfontosabb dolgok megtervez
hetetlenek. Ez azonban az élet szépsége. Ezért van az, hogy én, a
világban tapasztalható minden tragédia, szenvedés ellenére, csak
hálát tudok adni a teremtő Istennek a létezésért, az élet megszám
lálhatatlan ajándékáért. Éppen most készül Simon Erika közremű

ködésével a Kairosz Kiadó "Miért hiszek?" sorozatának új kötete
velem, egyik verssoromat idézve címül: "Mikora hervadás is hála ..."
A szentmise is ezzel végződik: "Istennek legyen hála!" Számomra
a hit olyan természetes és egyszerű, mint a levegő. Lélegzem is vele.
Ez sem az én érdemem azonban, ajándékba kaptam, amiért szintén
hálával tartozom.

Errata
ASipos Lajossal készült, 2009.szeptemberi számunkban közölt
interjúban hibásan jelent meg a híres nyelvészprofesszor, Gom
bocz Zoltán neve. Olvasóink szíves elnézését kérjük. (Aszerk.)
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