
Pomogáts Bélával
(I. rész)

Pomogáts Béla 1934-ben született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban
érettségizett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán szerzett tanári diplomát. Részt vett az 1956-os forradalomban, ezért
internálótáborba került. Hosszú hányattatás után 1961–1965-ben techni-
kumi tanár, 1965-ben a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudo-
mányi Intézetének munkatársa, később osztályvezetője, 1992–1996-ban
igazgatóhelyettese lett. Az irodalomtudomány kandidátusa, majd doktora.

A gyerekkorom valóban békés volt, bár a külső körülmények nem
voltak békések. Nagyon korai emlékeim közé tartozik például, hogy
1941-ben Balatonlellén nyaraltunk, és éppen bent labdáztunk a víz-
ben — van egy iker leánytestvérem —, amikor hallottuk, hogy kitört
a háború. Végül is Budapest ostromáig elég békésen telt el az életem.
Aztán apámat behívták katonának. A Hangya Szövetkezetnek volt
építészmérnöke, ő tervezte például a tordasi mintafalu egy részét, ez
akkor fontos építészeti és egyben szociális program volt. Apámat tehát
behívták katonának, és amikor Horthy Miklós 1944. október 15-i si-
kertelen kiugrási kísérlete után Szálasi átvette a hatalmat, megszökött
a hadseregtől azzal, hogy ő a kormányzóra esküdött fel, és nem Szá -
lasira. Az ostrom alatt a nagyszüleimnél bujkált egy légoltal mi pincé-
ben. Oda költözött át az egész család, és emellett még egy zsidó csa-
lá dot is rejtegettünk, úgyhogy mindig félni kellett, amikor jött valami
hatósági közeg. Apámat és ezt a zsidó családot olyankor mindig el
kel lett dugni valahol a szenespincében. Egyszer egy tábori csendőr
beállított hozzánk, de éppen csak éhes volt és szomjas. Aztán bevonul -
tak az oroszok, akkor az apám is előjött, meg a bújtatott zsidó néni is.
Az oroszok első dolga volt, hogy a zsidó nénitől elszedték az arany-
óráját, apámat meg elvitték hadifogolynak Gödöllőre, volt ott egy nagy
tábor az egykori premontrei gimnáziumnak az épületében. Apám úgy
úszta meg végül, hogy akkor szervezték a magyar demok ratikus had-
sereget, annak lett egy műszaki zászlóalja, oda lehetett jelentkezni
mér nöknek. Apám jelentkezett, így aztán megúszta, 1945 nyárán ke-
veredett haza, addig utakat meg hidakat építettek Cseh országban
meg Németországnak a keleti felén. Kényszermunkás ként dolgoz-
tatták, de végül is hazatért. A háború utáni első évek békében, ugyan-
akkor háborgatások közepette teltek, nálunk minden második héten
volt házkutatás. Anyám orvos volt, a német nyelvű köny veit mint fa-
siszta irodalmat elkobozták, mert csak a gót betűket látták. Aztán va-
lahogy konszolidálódtunk, az apám állás nélkül volt egy darabig,

FINTA GÁBOR —
SZÉNÁSI ZOLTÁN

Professzor úr több in-
terjújában is úgy em-
lékszik vissza gyer-
mek korára, mint éle-
tének békés, nyugodt
időszakára. Milyen
emlékeket őriz életé-
nek ebből a szakaszá-
ból? Milyen inspirá-
ciókat kapott az iro-
dalomtörténészi pálya
választásához a csa-
ládtól, az iskolától?
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mert a Hangya megszűnt. Jó barátja volt idősebb Antall József, aki
Antall József miniszterelnöknek volt az édesapja, akkor kisgazda párti
építésügyi miniszter. Ő odavette magához a minisztériumba, ahon-
nan akkor rúgták ki aztán, amikor idősebb Antall Józsefet is.

Ezerkilencszáznegyvenöt szeptemberében kerültem a piaris ta gim-
náziumba, illetve az akkor már általános iskola volt. Három évig jár-
tam oda, 1948-ban államosították az iskolát. Az azt követő esztendő-
ben elképesztő vircsaft volt, lenéztük a világi tanárokat (elég buta
világi tanárok is kerültek oda), úgyhogy végül is reakciós tűzfészek-
nek tekintették az iskolát. Ezt többször el is mondták, végül 1949-ben
feloszlatták, és mindenkit szélnek eresztettek. Elkerültem a Trefort
utcai gimnáziumba, az is jó nevű gimnázium volt egyébként, gya-
korlógimnázium, ma is az. Ott jártam egy évet, majd 1950-ben a pia-
risták visszakapták az iskolát. Akkor volt az a bizonyos megállapodás
a Püspöki Kar és az állam között, nyolc egyházi iskolát adtak vissza:
kettőt a piaristák, kettőt a bencések, kettőt a feren cesek, és kettőt a
Patrona Hungariae női tanító rend, tehát az apácák kaptak vissza.
Nekem nagy szerencsém volt, mert a második év elején, még a
Trefortban, megjelent egy állami elvtárs osztályfőnöki órán, és tartott
nekünk egy előadást arról, hogy nincs Isten, és aki Istenben hisz, az
buta. A végén azt mondta: „Fiúk, remélem, mindenkit meggyőztem,
de tegye föl a kezét, aki ezek után is hisz Istenben.” Úgy hiszem, öten
vagy hatan föltettük a kezünket, ami után egy-két hét múlva anyá-
mat behívatta az igazgató, aki egyébként rendes ember volt, Újhelyi
Sándornak hívták, és javasolta neki, hogy vegyen ki engem az isko-
lából, mert hamarosan rá lesznek kényszerülve, hogy kirúgjanak. Ez
volt, mondhatnám, diákkorom három legszebb hete, mert ez valami-
kor szeptember végén volt, a piarista iskola október vége felé nyílt
meg, volt három szabad hetem, amikor a Lukács fürdőbe jártam
úszni, miközben a barátaim mentek az iskolába. A piaristáknál béké-
sen eltöltöttem a hátralévő három évet az érettségiig. Igen jó volt
akkor az iskola, a rend is nagyon boldog volt, hogy visszakapta a ta-
nítás lehetőségét. Akkor még a régi épületben, tehát a Váci utcában
működött a gimnázium. Nagyon jó tanáraim voltak. Az osztályfőnö-
köm Szemenyei László volt, egyúttal az akkorra már megszűnt pia-
rista cserkészcsapatnak volt a parancs noka, ő avatott fel engem cser-
késznek még 1948-ban. A többi tanárom is nagyon derék és tudós
ember volt. Magyar László volt az első magyartanárom, Fekete Antal
a második, két, teljesen ellentétes személyiség. Magyar László csupa
költészet volt, csupa melegszívűség, csupa érzelem, Fekete Antal vi-
szont megtanított minket dolgozni. Kemény figura volt, Schwarz
tanár úrnak becéztük egyébként. Maklári Lajos volt a kémiatanár,
őróla azért beszélek, mert ő volt a piarista énekkar vezetője, vagyis
karnagya, ezt a kórust piarista dervis kórusnak becézték az iskolában.
Elég népszerű voltam, ezért bevettek az énekkarba, de mivel nem volt
hangom, Maklári tanár úr azt mondta: „Fiam, elég, hogyha te csak tá-
togsz.” Békés diákévek után jutottam el az érettségiig.
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Sík Sándor volt a magyarországi rendfőnök, nem tanított már, ami-
kor én piarista diák voltam, de jártam az egyetemi templomba a híres
nagyböjti lelkigyakorlataira, ahová nagyon sokan elmentek, ezen
kívül tartott a diákok számára is lelkigyakorlatokat. Volt az iskolában
valamifajta illegális cserkészmozgalom is: a régi kereteket használ-
tuk, elmentünk evezőstáborba vagy a hegyekbe táborozni, persze
nem cserkész egyen ruhában, zöld nyakkendővel és csapatzászlóval,
hanem mintegy „illegalitásban”. Ezeken Sík Sándor is részt vett. Elég
sokszor hallottam őt, nem csak a prédikációit vagy a lelkigyakorla-
tait, hanem az irodalmi előadásait is. Minden év márciusában Sándor
napon a rendfőnök urat illett fölköszönteni. Mindegyik osztályból azt
a diákot osztották be ebbe a delegációba, aki magyarból a legjobban
teljesített, így én is három éven keresztül jelen voltam a névnapján.
Ennek több kellemes következménye volt: egyrészt el lehetett hagyni
egy órát, másrészt Sík Sándorral lehetett találkozni, aki kiváló, na-
gyon bölcs és barátságos ember volt, ráadásul mindig kaptunk egy
kis misebort, amivel fölköszöntöttük a rendfőnök urat. Ő nem tanított
engem, de volt köztünk kapcsolat. Rónay György a fölöttem lévő év-
folyamokban világi tanárként tanított magyart és franciát, tehát Je le -
nits Istvánt például tanította, engem nem, de ismertem őt is az isko-
lából. Neki mérhetetlen nagy tekintélye volt, a könyveit is már
akkoriban olvastam. Emlékszem, a piaristáknál rendszer volt, hogy
az év végén a jól tanuló diákok valamilyen ajándékkönyvet kaptak, én
harmadikos koromban kaptam meg Rónay György A regény és az élet
című könyvét, s ezt nagy élvezettel olvastam, tizenhét éves lehettem.
Ennyi találkozásom volt velük. Mindkettőjüknek a könyveit, a mun-
kásságát elég jól megismertem, azóta többször is írtam róluk.

Ötvenháromban érettségiztem, jelentkeztem az egyetemre. Bizony -
talan voltam, hogy milyen egyetemre menjek, mert a családban nem-
igen volt bölcsész. A nagynéném franciatanár volt, az anyám orvos,
az apám mérnök, a nagyapám ügyvéd, szóval nemigen voltak ilyen
beállítottságú emberek. Végül is azért választottam ezt, mert úgy
gondoltam, hogy szerzek magamnak egy kis gondolkodási időt és a
bölcsészkar erre nagyon alkalmas volt. Nem vettek föl könnyen, elő-
ször elutasítottak, bár jó volt a felvételi vizsgám. Végül is úgy vettek
föl, hogy az anyámnak volt egy betege, az ő egyik legjobb barátja Ta -
más Lajos volt, az akkori rektor, s ő a rektori keretben fölvett. Így ke-
rültem a bölcsészkarra. Kegyelmi idő volt, mert ötvenháromban volt
az első Nagy Imre kormány, akkor jött az „olvadás”, nem nagyon za-
varták az embert politikai baromságok kal, s nem kellett belépnem
semmilyen szervezetbe. Tanultam, dolgozatokat írtam, általában je-
lesre vizsgáztam, kivéve a katonai ismereteket, azon mindig éppen
csak átcsúsztam, kétszer el is kellett menni valamilyen katonai tá-
borba, ötvennégy és ötvenöt nyarán. Így érkezett el 1956.

Az ötvenhatos forradalmat a bölcsészkaron éltem meg. Nem na-
gyon érdekelt a politika, semmiféle közéleti szerepem, tevékenysé-

A budapesti Piarista
Gimnáziumot akkor
vé gezte, amikor a taní -
tórend provinciálisa Sík
Sándor volt, s a nagy-
hírű iskola óraadó taná -
ra pedig Rónay György.
Milyen kapcso lat fűzi
Önt hozzájuk?

Az egyetemet az ELTE
magyar szakán végez-
te az ötvenes évek köze -
pén. Erre az időszak ra
esik az ’56-os forrada-
lom, melyben egyetemi
hallgatóként aktív sze-
repet vállalt, s amely-
nek következtében ké-
sőbb megpróbálták
be szervezni, majd, mi-
után ezt visszautasí-
totta, börtönbe s a tö-
köli internálótáborba
került. Ezek mellett az
életre szóló élmények
mellett milyen emléke -
ket őriz még az egyete -
mi éveiről?
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gem nem volt, viszont jól tanultam, jók voltak a szemináriumi dol-
gozataim, majdnem mindig jelesre vizsgáztam, és volt valamennyi
népszerűségem az évfolyamon. 1956 októberében, még a forrada-
lom előtt néhány nappal, volt egy diákösszejövetel, ha jól emlék-
szem, a képzőművészeti főiskolán, az Andrássy úton, engem is meg-
hívtak, ott lehetett hallani, hogy valami készülődőben van. Persze
akkor még senki nem gondolt forradalomra. Másrészt tavasztól el-
jártunk a Petőfi-kör üléseire, amelyek általában a Kossuth Klubban
voltak. A legnagyobb hatású ülés, amin én is jelen voltam, a sajtóvita
volt, ahol Déry Tibor először jelentette ki, hogy a rendszer emberte-
len, tehát nemcsak személyi hibák vannak, hanem az egész szisz-
téma rossz. Ez a Tiszti Klubban volt, a Veres Pálné utcában, most va-
lami bank található ott. Tehát valamennyire érdekeltek a dolgok,
olvastam az Irodalmi Újságot, gyerekkorom óta otthon mindig hall-
gattuk a Szabad Európát meg az amerikai rádiót, valamennyire tá-
jékozott voltam, de nem éreztem magam igazán érdekeltnek.

Október 22-én volt a születésnapom, volt is valami összejövetel
aznap este, kicsit kótyagos állapotban mentem be 23-án az egyetemre.
Ott azzal fogadtak, hogy azonnal menjél a DISZ irodába — a DISZ az
akkori hivatalos ifjúsági szervezet volt —, az irodát már lefoglalta a
tüntetést előkészítő bizottság, és engem beválasztottak ebbe a bizott-
ságba. Így aztán végig ott voltam október 23-án az eseményeken, ter-
mészetesen mindez óriási élmény volt. Végigvonultunk a Kossuth
Lajos utcán, a Bajcsy-Zsilinszky úton, átmentünk a Margit-hídon a
Bem szoborhoz, ott Veres Péter beszélt, az Írószövetség akkori elnöke.
Onnan a Parlamenthez jöttünk vissza, az akkor még létező Kossuth-
hídon. A Kossuth téren a Parlament előtt akkor már vagy százezer
ember követelte Nagy Imrét, aki végül megjelent, sajnos, szerencsét-
len beszéddel lépett föl, így kezdte: „Kedves Elvtársak!”, erre nagy
zúgás támadt: „Nem vagyunk mi elvtársak!”. Javított, azt mondta,
hogy „Magyarok!”. Ez stimmelt, úgyhogy nagy tapsot kapott. Elol-
tották a közvilágítást, a Szabad Nép számaiból mindenki fáklyát gyúj-
tott, valamikor tíz óra körül szétszéledt a tömeg, de akkor már jöttek
a hírek, hogy ledöntötték a Sztálin-szobrot, illetve, hogy a rádiónál az
államvédelmisek belelőttek a tömegbe. Rettenetesen el voltam kese-
redve, mert mi egy gyönyörű, a márciusi eseményeket idéző ünne-
pet képzeltünk el, s ezt végül a vérengzés szakította meg. Pestújhelyen
laktunk, a XV. kerületben, elindultam haza a szüleimhez. Emlékszem
arra, hogy elmentem az Astoriáig, ott már lehetett hallani a lövéseket,
onnan visszamentem az Apponyi térre, ami Felszabadulás tér volt
akkor. Éppen jöttek ki a Katona József Színházból a nézők, Németh
Lászlónak a Galileijét játszották aznap este. Mindenki tanácstalanul,
értetlenül figyelte a híreket, eseményeket. Hazamentem, néhány na -
pig otthon voltam, aztán mentem csak be az egyetemre, arra a rádió-
fel hívásra, hogy az egyetemisták jelentkezzenek.

A következő napokban végig az Egyetemi Forradalmi Diákbizott -
ság körül tevékenykedtem. Többen voltunk ott, újságot szerkesztet-
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tünk, röpcédulákat nyomtattunk. Egy újságcikk elkészítésében vettem
részt Vázsonyi Vilmos barátommal együtt, ami az Egyetemi If júság-
ban, a forradalom egyik lapjában jelent meg, s az volt a címe: Új magyar
külpolitikát! Nagyon büszke vagyok rá, hogy két dolog az én javasla-
tomra került a szövegbe: az egyik, hogy Magyarországnak oda kell fi-
gyelni a szomszédos országok magyarságának az életére, a másik
pedig, hogy fel kell venni a diplomáciai kapcsolatot a Vati kán nal. Szép
álmok voltak ezek akkor. Megbíztak, hogy november 4-én Vázsonyi
Vil mossal együtt, aki francia szakos volt, és a nagy Vázsonyi családnak
a tagja (a nagyapja volt Vázsonyi Vilmos, Károly királynak a minisz-
tere, az apja pedig képviselő), menjek el Győrbe, Szigethy Attilá hoz,
aki az ottani Nemzeti Tanács elnöke volt, és az Egyetemi Forradalmi
Diákbizottság nevében vegyük föl velük a kapcsolatot. Ott ért minket
november 4-e hajnala: páncélosok dübörgésére ébredtünk fel, bekap-
csoltuk a rádiót, akkor hangzott el Nagy Imre híres szózata, amiben
bejelentette a szovjet inváziót. Ezt aznap többször megismételték, tel-
jesen magunk alatt voltunk, nagyon összetörte a reményeinket. Az
emberek elkezdtek özönleni, mindenki ment Nyugat felé, rengeteg
ismerőssel, baráttal, régi évfolyamtárssal találkoztam. Vázsonyi Vili is
kiment. Hallgattam a rádiókat, bemondtak egy hírt, miszerint az oro-
szok bombáztak a XV. kerületben. A szüleim arrafelé laktak, s ez a hír
arra késztetett, hogy valahogy mégis hazamenjek, pedig előzőleg már
én is fönt ültem a vonaton, hogy induljak Auszt riába. Nagy nehezen
jutottam haza, a szüleim, hála Istennek, épségben voltak. Pár nap múl -
va bementem az egyetemre, akkor alakult meg a MEFESZ (Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetsége) amely még a for-
ra dalom előtt Szegeden alakult, aztán átadta a helyét az Egyetemi For-
radalmi Diákbizottságnak, november 4-e után pedig ismét MEFESZ-
ként működött. Engem is beválasztottak a bölcsészkaron abba a
néhány tagú delegációba, amely a bölcsészkart képviselte az orszá-
gos bizottságban. Ott bekerültem az országos vezetőségbe is, amely
egy kilenc-tíztagú testület volt, ebben január közepéig működtem, s
akkor a MEFESZ megszűnt. Nem feloszlatták, inkább elhalt, mert
nem volt semmi lehetősége arra, hogy érdemben csináljon valamit.
Erről az időről is nagyon izgalmas emlékeim vannak, ami egy külön
interjúnak lehetne a témája, meg is írtam az ötvene dik évfordulón.
Mindenestre én szépen visszavonultam, befejeztem az egyetemet, és
1957-ben elhelyeztek az Irodalomtudományi Intézetbe gyakornoknak.

Igen, mivel 1959-ben — és itt egy rémtörténet kezdődik — kaptam
egy katonai behívót, amely teljesen váratlanul ért, hiszen akkor már
nem voltam katonaköteles korban. Nem lehetett mást tenni, fölültem
a vonatra, a mezőtúri laktanyában kellett volna jelentkeznem, de még
Szolnok előtt bejött két alacsony, köpcös úriember a fülkébe, fölmu-
tattak egy államvédelmi igazolványt, leszedtek a vonatról, beraktak
egy autó hátsó ülésére, bebugyoláltak egy pokrócba, hogy lehetőleg
senki se lásson és ne legyek tudatában annak, hogy hová kerülök, és

A megpróbáltatásai
azon ban ezzel nem ér-
tek véget.
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elvittek valahova. Azóta sem tudom, hogy hol jártam. Később külön-
böző emberek, akikkel megosztottam az élményeimet, azt mondták,
hogy az Aradi utcai rendőrségi központba vihettek. Ott voltam három
napot, majd átvittek a Fő utcai központba, ahol a hírhedt Politikai
Vizsgálati Osztály működött, ott voltam még további három napig.
Arra kényszerítettek, hogy aláírjak egy nyilatkozatot, miszerint a jö-
vőben együtt fogok működni az államvédelemmel. Sokáig tartottam
magamat, még akkor is, amikor ennek az egésznek a vezetője, Hollós
Ervin vett át, aki akkor a politikai ügyeknek volt az irányítója (nem-
rég halt meg, mint egyetemi tanár, nagy tisztességben, fényképét néha
lehetett látni a Népszabadságban, amint megkoszorúz valamilyen
emlékművet). Le kellett venni például a cipőmet, hasra feküdni, és ő
gumibottal manőverezett a talpam fölött. Mondom, nagyon sokáig
tartottam magamat, még akkor is, amikor azt mondták, hogy levisz-
nek a jugoszláv határra, és főbe lőnek mint katonaszökevényt, mivel
egy katonai behívóval a zsebemben kerültem oda. Amikor azonban
azt mondták, hogy az anyámat beviszik, és valóban föltárcsáztak egy
számot, s Hollós Ervin bemondta a telefonba, hogy hozzák be az
anyámat (ez valamikor éjjel lehetett, de hát akkor már az időérzékem
nem működött), aláírtam ezt a nyilatkozatot, természetesen azzal a
mögöttes gondolattal, hogy szó sem lehet arról, hogy ennek megfe-
leljek. Tulajdonképpen Andorka Rudolfra, a későbbi neves szocioló-
gus professzorra akartak engem rászervezni. Ezután kiengedtek, az
első dolgom volt, hogy Andorkát tájékoztattam minderről, aztán még
nagyon sok embert, akinek a neve ott akkor egyáltalán szóba került.
Néhány hónapig békén hagytak, aztán megkerestek, találkoztam
velük talán kétszer, próbáltam valahogy kibújni a feladatok alól. Ké-
sőbb Andorka Rudi is azt mondta, hogy itt csak az egyenes beszéd
segít. Akkor bejelentettem, hogy én ezt nem vállalom, mert erőszak-
kal kényszerítettek arra, hogy ezt a nyilatkozatot aláírjam. Ennek min-
denféle fenyegetés lett megint a következménye. Eltelt néhány hónap,
aztán egyszer egy éjszaka eljöttek értem, elvittek otthonról. Megint a
Fő utcára kerültem, ahol két hónapig tartottak fogva. Két hónap
múlva kaptam egy ügyészi határozatot, miszerint szabadlábra he-
lyeznek. Nagyon fölszabadultnak éreztem magam, ám közölték, hogy
internálni fognak. Kivittek a tököli internáló táborba, ott voltam egé-
szen addig, amíg a tököli tábor egyáltalán létezett. Az ENSZ közben-
járására 1960. április 4-én hoztak egy amnesztia rendelet, ami felszá-
molta az internálás intézményét. Engem valamikor május közepén
engedtek el az utolsó két-három ember között. Ha elmesélném, hogy
milyen volt a tököli internáló tábor, az megint egy külön regény lenne.

Miután kiszabadultam, egy évig még rendőri felügyelet alatt vol-
tam. Hogy aztán ettől is megszabadultam, az annak volt a következ-
ménye, hogy hatvanegyben a belügyesek állítólag csináltak Kádár
ellen valami összeesküvést, amit lelepleztek. Az volt a legenda — nem
tudom, igaz-e —, hogy Kádár egyszer bement a dolgo zó szobájába
késő este, meggyújtotta az íróasztalán a villanyt, és valami gyanús lett
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neki. Az asztali lámpát megfordította, és talált egy lehallgató beren-
dezést a lámpába építve. Ennek az lett a következmé nye, hogy lecse-
rélték az egész belügyi vezérkart — erről egyébként Moldova György
írt egy regényt Az elbocsátott légió címmel, ott elég részletesen leírja,
miként történt. Ennek volt köszönhető, hogy én kikerültem ebből a
körből, bár a rendőri felügyeletemet sem tudták vol na már akkor
meghosszabbítani, mert az egy évig volt fenntartható, te hát igazából
kitöltöttem az internálást is, meg a rendőri felügyeletet is, ezzel ez a
történet, hál’ Istennek, lezárult. Persze ezután még soká ig nem kap-
tam rendes állást, kültelki iskolákban voltam helyet tes tanár. Egy idő
után azt mondták: „Meg vagyunk veled eléged ve, és véglegesítünk.
Add át a személyi igazolványodat, hogy beírjuk az állást!” Átadtam,
forgatták, ott volt, hogy „rendőri felügyelet alatt” (akkor ugyan már
nem voltam, de az igazolványomba még be volt pecsételve), rögtön
érdeklődtek, ez vajon minek volt a következménye. Mondtam: „Öt-
venhat”, mire azt válaszolták: „Akkor sajnos nem áll módunkban”.
Szóval ez tartott egészen 1961–62-ig, akkor kaptam végre tanári állást
Újpesten a gépipari technikumban. Ez is csak annak volt köszönhető,
hogy a nagybátyám ott volt tanár a szomszéd faipari technikumban,
és ő kijárta az igazgatóhelyettesnél, aki rendes ember volt, hogy fel-
vegyenek magyartanárnak. Még ez sem lett volna elég, de végül Bóka
László, aki kedves professzorom volt az egyetemen, személyes fele-
lősséget vállalt értem. Ez eltartott egészen 1965-ig, ak kor visszakerül-
tem az Irodalomtudományi Intézetbe.

Visszakanyarodva az egyetemi évekre: többek között Tolnai Gábor hoz
jártam órára az első évben, tőle nem sokat lehetett tanulni, fölolvasta
Klaniczay Tibor jegyzetét saját előadásaként, viszont tartott a Régi ma-
gyar próza kérdései címmel egy szakszemináriumot, ami elég érdekes
volt. Heltai Gáspár Magyar Krónikájáról írtam egy dolgozatot nála.
Nagy Miklós volt még fontos számomra, ő Jókai-kutató volt, hozzá is
jártam szemináriumra. Sőtér nek hallgattam az előadásait, már ha
megtartotta őket. Bókával nagyon közeli kapcsolatom volt, valóban so-
kat jártam hozzá, az egyetemi órákon kívül is. Megmutatta nekem a
verseit, mert kitűnő verseket írt, mára ezeket, sajnos, elfelejtették. A
nyelvészek közül Pais Dezsőhöz jártam szemináriumra, s Bárczi Géza
volt az, akitől nagyon sokat tanultam, az egyik legkomolyabb nyel-
vésze volt a kornak. Később Komlós Aladárhoz jártam, de őt nem az
egyetemen hallgattam, mivel az egyetemről 1949-ben kirúgták, viszont
ő volt az első főnököm az Irodalomtudományi Intézetben, ő volt ak-
kor a Modern Magyar Irodalmi Osztálynak a vezetője. Akkor lettem
vele jó viszonyban, ami mindvégig kitartott, össze is jártunk. Felesége
Palotai Erzsi kiváló előadóművészként szerepelt, Aladár pedig tündéri
figura volt, nemcsak mint tudós, emberi mivoltában is. Mindkettőjükre
ma is szeretettel emlékezem.

(A beszélgetés II. részét következő számunkban közöljük)

Kik voltak azok a ta-
nárai az egyetemen,
akik nagy hatást gya-
koroltak Önre?
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