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Egy pdcsi irodalm ir, veteninolvas6 is
vdrosraj o ng6 viss zaeml6kez6se

Interjri N"gy Imre professzorral

Meslljen a csalddjdrdl, szrileirfl! A csaldd tdsgyiiheres

picsi uoh?

P€csi vagyok 6s a csal{dom is p€csi, ,,szaknyelven"

sz6lva tiik6k vagyunk. A sziileim k6zmiivesek vol-

tak, apdmt6l, aki j6 nevii szab6mester volt, az €let-

fogytig tart6 szorgalmat tanultam meg. Jellemz6
vok r5., hogy amikor kideri.ilt, irodalommal sze-

retn6k foglalkozni, akkor azt mondta, hogy irjam

irssze szakm6'm foly6iratait 6s megrendelte azokrt.

Ragaszkod ott hozzi, hogy minden 6vben, a haliliig
6 fizesse el6 ezeket az irodalmi, irodalomtdrt6neti

foly6iratokar. i.gy segitett engern. Anyim nagyati-

di l6ny volt, az ottani zirdiban tanult, erre nagyon

biiszke volt. A gyerekkori nyarakat ott roltdttiik
Nagyatidon, a messzemamdndl 6s messzep apinii.
Amikor az iskolilban feltettdk a k6rd6st, hogy ki tud

R bet(vel foly6t mondani, akkor 6n nagyon jelent-

keztem, s mondtam, hogy a funya. 6ridsi nevetds

volt; mert senki sem hallotta m€g ezt a foly6nevet, 6s a Kedves N6v6r is csodd.lkozott.

Szd.momra, mivel Nagyatddon tiiltdttem a nyarakat, a Rinya volt a vilig legfontosabb

foly6ja..Anydmnakvolt egy tort€nelmi adasza, amibdl megtanitotta nekem Magyarcrszig

63 vfumegy|j€t, azoksz6khely€t, vizeit, €s 6n azt hittem; hogy mdg akkor is ezMagyaror-

szdg. Amikor az iskoldban kider0lt, hogy a jelenlegi orszig ennek csak egy csonka r€sze,

az nekem sokl<szerii csal6dds volt.

Milyen gyermekhori ilminyeh uobab meghatdrozoah az iletiben?

A vil{ghiborir idejdn sziilettem, 1940 nyafin. (Mell6kesen megjegyzem, hogy az6ta nyolc

rendszervdltdst 6ltem meg.) Az egyik legels6 eml6kem, hogy a csaldd 6Jl az udvaron, de

apim nem volt ott, mert elvittdk katondnak (csak 1948-bln j<ihetetthaza Szaratovb6l,

a hadifogsigb6l), ndztiink az €.gfel6, ds halk ztgilst hallottam, fenyes pontokat lfittam a

magasban, €s akkor nagyapdm megsz6lalt, hogy az ,,angoIo*"'. Egy angol repiil6raj hdz-

hatott el a vdros felett. Lefutottunk a pinc6be, de €n elbotlottam a pince kiiszob6n, 6s

igy bukfencezvejutottam le. Eldg sok id6t kellett a pincdben tolteniink a szornsz€dokkal

egyiitt, 6n ekkor ndgy6ves lehettem. Volt ott egy nagyobb kisliny, aki tudott mdr irni, 6s

szines hamudarabokkal a pincetjt6ra irva megtanitott engem a betfik ismeretdre. Pdcsett

harci esemdnyekre nem keriilt sor, de az6.rt rz idegen katondkt6l fEltiink. Egyszer anyim-
mal menektilniink kellett, az egy'ik szomsz6dban rejt6zttink el, szerencs6re bajunk nem

esett. K6s6bb jobb lett a heLyzet, meft.az orosz tiszt, akit beszdllisoltakhozzink, b6kds,
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bard.tsdgos ember volt, nem bd.ntott, inkdbb vidett benniinket. Azt mondta, akkora kisfia

van ofthon. mint €n.

A legeml6kezetesebb karicsonyom is egy pincdben tdltdtt iinnep volt. Mindossze egy

kicsi feny6fiicskdnk dllt, amit nagyapim szerzett valahonnan, rajta kdt szem szaloncukor

volt, egy a h(rgomnak 6s egy nekem. Szenteste anyim it6lelt benntinket, 6s imidkoztunk

apdnk6rt, aki katona volt. Mriig is ez nekem a kardcsony. Kiss6 ironikusan szeml€lem a

mai karicsonyokat, a bevdsdrldsilizat, amikor a kardcsony abb6l {ll, hogy egyre dr:ig:ibb

t{rgyakkal ajind€kozzuk meg egymdst. Persze ez is a. csalddi iisszetartozds megnyilvdnuld-

sa. Az 6n lelkemben azonban a kardcsony, 
^z 

ott van a pinc6ben. Nem volt semmi ajind€k,

de volt szeretet, <isszetartozds. Eletre sz6l6 lelki 6lm6nyt kaptam.

Hol uigezte az iskohiit?

Amikor hatdves lettem, any6.m 6s nagyanydm beirattak a Pius Jezsuita Gimni.zium als6

tagozatiba. Szdmomra mindmdig ez jelenti az iskold.\ az a rend, tisztasig, fegyelem 6s

nemes szellemis€g, ahol mindennek helye €s szabillya volt. Reggel imdval kellett kezdeni

a napot, ddlben fel kellett {llni, ds el kellett mondani 
^rOr^ngy^ldt, 

vasdrnap szentmis6re

kellett menni. Nydron is volt egy frizetiink, azt magunkkal kellett vinni, bd"rhova men-

tiink, amibe pecsdtet ttottek bele a sekresry6ben, mise utd.n. Szdmomra ez egy kozmosz

volt, amelyben otthonosan 6reztem magam. Szivgdrdista voltam. Amikor 1948-ban meg-

tort6nt az Sl\amositis, 6s 6n mit sem tudva err6l, mentem a Piusba, akkor dobbenten

ld.ttam, hogy nincsenek papok, nincs ott a Kedves N6v€r, nincsenek a megszokott k6pek a

falon, kloszds rendetlens6g van. Sirva kerestem Mirjam n6v6rt €s Lenner pitert, de akkor

rim sz6lak, hogy hallgassak, mert sem a n6v€r, sem a pdter nem lesz itt a tovibbiakban.

Ez nekem sokk6lm6ny volt. Emldkszem, hogy az els6 napok egyik6n, amikor d€lben ha-

rangoztak, automatikusan felillt az oszr6ly, ds egytitt elkezdttik mondani az lJrangya.l6t,

mire az rittcir6vezet6, aki 6ppen ott volc, di.ihrohamot kapott. Sok ilyen 6s ehhez hasonl6

fesziiltsdg volt. Szdt is dobtdk az osztilyt, elkdpeszt6 kiilvirosi sricokkal kevertek <issze

benniinket, akik girnyoltak 6s bintalmaztak is minket, ,,piuszistikat".

Milyen uoh a Pius, hogyan emlihszih uissza rd?

Kordbban nem jdstam 6vodiba, tal{n nem is volt, nekem nagyon (j volt, hogy reggel

nyolcra kellett menni, 6s ott kellett maradni egdsz ddlel6tt. Anydm eleinte kikisdrt a kapu-

ig, de 6n fogtam magam, majd elkanyarodtam 6s csavarogtam. Egyszer csak )otthozzilnk
az osztilytirsam, hogy Mirjam n6vdr k€rdezi, az Ottdka beteg-e? (En a keresztlevelem

szerint Imre Ott6 vagyok, s ott Ott6nak sz6litottak.) Akkor anyim megdiibbent, de okos

asszony volt, ds nem sz6lt err6l nekem. Misnap reggel figyelte, hogy merre megyek, 6s

amikor ld.tta, hogy letdrek az itr6l, nem megyek tovdbb a Hadapr6d utcin a Pius fel6,

hanem bekanyarodom egy md.sik utcdba, akkor utdnam futott, 6s sirva vitt fdl az iskold.-

hoz. Egy bolcs piter dllt a kapuban 6s azt mondta: ,14nyuha, adja csak idr a hisfiill'. Bevitt

a szobljiba, 6n a legrosszabbra szimitottam, de 6 6m nlzett 6s megk6rdezte: ,,Kisfam,

tinyleg elszt;ktil/' Nem volt mit tenni, bevallottam. Erre vdratlanul azt mondta: ,,Tudod
kisfiam, mindenhiuel uan ilyen, mig inuelern is. Fdrasztri is nehiz a mindennapi munhrit el-

udgezni. Most is milyen szipen siit a nap a parkban, milyen jri lenne oda kimenni, jobb taldn,

mint in az irodtiban irogatni, de tudod, mindenhinek aan ktitelessdge, ds ezt teljesiteni kell,
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mert a Jdisten bizta rdnk. Nehed i.s uan egy feladatod, ds ennek eleget kell tenned." Ezutin
bevitt az oszrilyba, ds mondta Mirjam n6vdrnek, hogy a hiitnyA.saim rgazoltak, im ahogy

l6ptem be az osztllyba, mdg utinam sz6lt: ,,De tiibbA ne sztikj meg." Ezt annyira komolyan

vettem, hogy most mdr majdnem heffen 6ve nem sziiktem meg, hanem abban az 4,pijr-

letben, vryanazon a falak kozcitt tanultam tovibb, dolgoztam, is 6lem ma is az dletemet.

A Pius 6piilet6b6l dllami iskola lett, majd f6iskola, k6s6bb egyetem: az int6zm6ny neve

viltozott, 6n maradta-. Ugy €rzem, velem van a hely szelleme.

Az irodalom 6s a ki)nyuek szeretete az egisz csahidra jellemzf uoh?

Volt egy nagybicsim, aki 6pitdszk€nt egy tervezliroddban dolgozott.a Ferencesekutciji-

ban, amelyet akkor, ez mir az ijrvenes 6vek, Sallai utcdnak neveztek. Volt abban az tro-

diban egy konyvbizomdnyos is, akit6l konyvet lehetett vdsd.rolni. Nagybity:im elkezdte

a kiinyvtirit megalap ozni, igy minden hdten hozta haza a frissen kiadott konyveket, 6n

pedig elkezdtem ezeket lapozgatni. Apdm ezt linta, azt mondta a nagybitcsimnak, hogy

,,Pityu, ltolnapt,il kezdue mindenbdl kit pdlddnyt hozzdt'. Az egyik darabot 6n kaptam,

de ez meglepet6sszeriien drt. Epp.n a Vildgirodalom Klasszihusai sorozatban megjelent A
pdrmai kolostortlapozgattam s6vdrogva, amikor azt mondta nekem a nagybittydm, hogy

,,Az a ried( Ekkor 6rtestiltem r6la szivdobogva, hogy 6n is kdnyveket fogok kapni, M6-

ficz Zsigmond akkor kiadott munkdit, Mikszdthot, J6kait. Ezeket meg is becsiiltem, mai

konyvtd.ram alapjit k€pezik, itt vannak velem.

A kcinyvek szeretete is a Piushoz kothet6, mivel osztd.lyels6 voltam, konyvjutalmakat

kaptam. Schmidtmayr Gyerrnekek a szentsig iltjrin ci.mii konyv6t 6s Koszter atya Fulgur

cimri fantasztikus kalandreg6nydt, ezeket ma is 6rzom. Ez ut6bbi val6jiban sci-fi, egy

olyan zsenidlis m6rnokr6l sz6l, aki 6vszdzadokkal megel6zte kordt, 6s feldpit magdnak egy

titokzatos, magasrendii erkolcsis6get ipo16, ftildalatti vil6got. Ez az ut6pisztikus tiirtdnet

gyerekkoromban nagyon megragadott eng€m. Kaput jelentett el6bb Verne Gyul{hoz, kd-

s6bb J6kaihoz.

Wh-e olyan tandra, aki az irodalorrtudomdny fe li terelgette?

Aki a mi csalddunkban tanult, az kds6bb mind mtiszaki pirlySrra l6pett. Amikor nyol-

cadikban megk6rdezrc az asztilyfbnokom, Voros Gyorgy tanir ir, hogy hova szeretndk

menni, beirtam, hogy a g6pipari technikumba, mert ezt mondti.k otthon. Amikor Voros

tanir ir ezt meglirtta, k6pes volt eljiinnihozzink,6s egy eg6sz ddlutirn gy6zkodte a sziile-

imet, hogy ez a kisfiir nem oda vrl6. ,,Ez af.il uersekkelfoglalkozih, dllandrian oluas, neki

gimndziumban uan a ltefite" - mondta. A sziileim v6giil elfogadtrik ezt a javaslatot, 6s igy

keriiltem a Nagy Lajos Gimndziumba, ahol 1958-ban dretts6giztem. De ez m6g csak rz

irdnyt "jelentette.

Milyen emlibei uannak a gimnriziumi iuehrdl?

Amikor el6szor ldptem be az 6ptiletbe, 6s meglittam Nagy Lajos kirdlyunk iil6 szobrit,

akkor megdlltam, mert olyan tekintdlyt parancsol6 volt. Faludi Ferenc eml6kttibltijdt is

nagy tisztelettel n6ztem. Az oszt|lyflnokom, Virig Iswin Ludovikit vtgzett katonatiszt

volt, akit egy baleset fel szemdre megvakftott, ez6.rt l6pett a taniri p{lyin. Minden reggel

fel nyolckor szeml6t tartott, napi parancsot adott nekiink, 6s (gy bdnt veltink, mintha
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kiskatond.k lenndnk. Tortdnelmet tanitott, s f6kdnt hadtortdnettel foglalkozott. A ma-

gyartanarom, dr. Kiszonyi Iswin hihetetleniil kemdny ember volt. Amikor el6szijr bejott

az osztitlyba, rdnk nl,zett, 6s azt mondta (ma mir ez alig hihet6), hogy ,,Betegek is hiilyik

dlljanak ftl' . Megvoltunk dcibbenve. Persze, nem dllt fol senki, mire igy folytatta: ,,Tehdt

itt se beteg, se h,iifue nincsen, csah lusta frdterek, azokirt pedig nem hcir." Elkezdett farrgni

benniinket, szigoriran megkovetelte az anyagot, bet6ve kellett tudni a verseket, tiizetesen

ismerni a regdnyeket, nem lehetett bliccelni vagy mulasztani. Ez nekem fektidt, mert 6n

a jezsuitiknil kezdtem, kedveltem ezt a fegyelmezett munkit. Nekem v!.gigjelesem volt

ndla. Leginkribb m6gis F{bidn Istvdnra emldkszem, aki egyetlenegy 6rin jott be helyecte-

siteni, €s azt az 6rit miig sem felejtettem el. Megkdrdezte, hogy mi volt a lecke, mondtuk

neki: a Rokonok. Hallgatott, majd aztk€rdezte: ,,Oluastritok?" ,,Igen, igen" -vilaszoltunk,
mert akkor nem volt olyan, hogy valamit nem olvasunk el. Megint hallgatott, 6s jott az

(jabb kdrdds: ,,Zbtszet/' ,,Igen", mondtukneki, mert megszoktuk, hogy amia tankonyv-

ben van, annak sziiks6gk6ppen tetszenie kell. Erre odadllt a katedra sz€l6.re, rink szegezte

a szemdr: ,,Fiilb, nehtek tetszett ez d rltsz reginy?" Azt hittiik, hogy villi.mcsapds 6rt ben-

niinket, ilyet m6g nem hallottunk egy kiitelez6 olvasmdnyr6l. Pline M6rrczr6l. Elkezdte

vesdzni, birdlni ezt a reg6nyt, de ugy 6m, hogy mindig hivatkozott konkrdtan a sz6vegre,

amely a fej6ben volt. Itt tanultam meg, hogyha bfrdlunk valamit, akkor felt€tleni.il ismer-

niink kell behat6an a szoveget. Egydbkdnt is egy miir6l csak (rgy lehet vdlemdnyt alkot-

ni, ha alaposan ismerjiik a szdveget. K6s6bb, sokszor a szigorlatokon is megdobbentem,

amikor kidertilt, hogy az illet6 (rgy besz6l valamir6l, hogy nem is olvasta. Ez szdmomra

elk6pzelhetetlen volt, is ma is az. Volt egy doktoranduszom, akivel a t|mija kapcsin

fel 6ven keresztiil Grirdonyit olvastattam, miel6tt nekifogtunk volna a tulajdonk6ppeni

tdmdnak, a f4l4v vtg6.re a teljes dletm(vet dtvettiik. Akkor azt mondtam, na, most johet

az elm6let. Egy Br6dy-szeminiriumon csak ot-hat drimit vettiink, de az egtsz €letmrivet

megkdveteltem, m6g a korai reg6nyeket is.

1956-ban mrir krizipishoLis uob. Hogyan tehek a forradalom napjai itt Picsex? A miniszter-

elniikkel uald niurokonsdgot hogtan dlte nreg eg 16 iues fatal?

Mindig mosolygok magamban, amikor ma hallom, hogy ndlam j6val fiatalabbak el akar-

jirk magyard"zni nekem, hogy mi is volt akkor. Sokan onmaguk jelendt pr6bi'ljikvisszave-

titeni erre a nemes forradalomra, 6s ki szeretn6k saj{titani. De nem lehet, mert a nemzet

tobbtdnyez6s fogalom, s akkor a ktilonbaz6 vektorok egy iri'nyba mutattak. Mi az abl*
kokb6l ldttuk, amikor 

^z 
orosz tankok bejottek. Ott dllt kett6 vagy hirom a dzsd.mi el6tt,

az egyiknek a csove rd volt szegezve a gimndziumra. Atrocit{s itt P6csett nem volt, csak

egy didktiintetds, amit feloszlattak, a teheraut6t, amin dlltunk, fekrt6ztatti'k.Yir6,granir
ir azt mondta: ,,Forrd sziu, de hidegfej." K6s6bb aztd.n megjelent a gimnlzium fal6n nagy,

fehdr betrikkel mdzolva egy felirat, hogy ,,Ktitelet a hazarirulf Nagt Imrinek!'

Az €n nevem N"gy Imre Ott6, 6s a Piusban valamidrt szimpatikusabbnak tartottik tz
Ott6 nevet. Akkor 6n Ott6 voltam, az akkori osztitlyr|rsaim a mai napig Ott6nak sz6litr-

nak. Az rillami iskold.ban egy tandro m azt mondta, hogy hagyjam ezt a germdn nevet, 6s

legyek csak Nagy Imte, ekkor elhagytdk abizonyirvd"nyomban az Ott6 nevet. Sajniltam,

de beletor6dtem, k6s6bb pedig megszoktam. Tehrit a vdltozdsok nekem ndwdltozdst is

jelentettek. De a Pius templomban irll az egyrk melldkoltdron egy Szent Imre szobor, igy
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a kot6d6s e r6ren is megmaradt. Amikor megjelent 
^z 

a felirat a gimndzium faldn, akkor

az osztalytirsaim kdt6rtelmtlen c€lozgattak erre: szornyii igazsigralansig ez, mi ismerjiik,

nem ezt 6rdemli, mondtd.k rim utalva, de mis valakire gondolva. Fed6n6v lettem. Amikor

k6s6bb az els6 irodalomtortdneti konyvem megjelen6ben volt, eszembe jutott, hogy talin

fel kellene vennem azAu6 nevet azlmre mell6. Epp.n B€csben id6ztem osztondijjal, ahol

Szab6 Magda vend6gk6nt szerepelt egy irodalmi esten. Elmondtam neki, milyen gondom

van a nevemmel, mire 6 azt vSlaszolta, hogy Debrecenben is minden tizedik linyt Szab6

Magd:inak hivtak, im 6 arragondolt, hogy vagy tud olyan Szab6 Magda lenni, hogyha ezt

a never halljrik, akkor ri gondolnak, vagy pedig nem 6rdemes csindlni. Az Ott6 ndv vdgiil

lemaradt a nevemr6l, ds ezt ma mir bdnom, de k6s6 lenne visszavenni. Engem mir igy

ismer a szakma, az irodalmd.rok kozott 6n vagyok az egyeden N"gy Imre.

Hogltan len irodalomtdrty'nisz, ls milrt ippen a rdgi mag1ar irodalmat udlasztotta?

A gimniziumban sokdig nem tudtam, hogy mi legyek, s6t,igazitb6l a tort6nelem 6s a fold-

rajz 6llt hozz6'm a legkozelebb, nagyon tiljlkozott is voltam mindkett6ben a j6 mem6ri-

imnak koszonhet6en. Azt hiszem, az idtgosnirl j6val fejlettebb eml6kez6k6pess6gem van.

Arvai tanar (r mdsodikban ,,A tiirtinelem tantlirg! riridsinah" nevezett, pechemre, mert

akkor 6n m6g el€gg6 elmaradtam a nov6sben, s az osztilytdrsaim nem gylztek cukkolni:

,,1rirts, 6riris? Mifeb 6rids/' -k€rdezgett|k. ,,Na, jd - tett6k hozz6.-,felbeudgott 6riris" . 5z6-

val tudtam a leckdket. Megjegyzek dolgokat. M6g ma is. Egyszer egy szigorlaton megk6r-

deztem az egyikvizsgiz6r6l,hogy hivtdk Odiisszeuszkutyirjit? Meg voltak rokonyodve.

Beldttam, hogy ez tulzis, de az €n ayam igy mrikodik. Hogyan lett bel6lem irodalmdr?

Abban hirom 6lm6nynek volt meghatS,roz6 szerepe.

Az egylk az, hogy kotelez6 oroszt tanultunk akkoriban, 6s az onkdpz6kori irodalmi

palyirzatraleforditottam Puskin AfoSob cimfi versdt, ma is tudom konyv n6lktil [ds szaval-

ja oroszul]. A forditrisom utols6 versszakira is emldkszem, Mt hiszem, igy sz6h:

,,In az idd mdr, rab sasok, fitra,

Kik egerc tillra, afellegi csticsra,

Csillan a tenger az y'g peremln,

Hol csah a szil dala jdr touA s y'n!"

Tiil sz6p.akart lenni ez a forditds, Puskin sokkal fegyelmezettebb, visszafogottabb

volt, de akkor €n csak egy tizenhat 6ves fiir voltam. Pilyadijat nyertem vele, 6s volt egy

iskolai iinnepsdg, ahol a szakfeliigyel6 engem kiilon megdicsdrt, 6s kijelentette, hogy te-

hetsdges vagyok, van 6rz€kem az irodtlomhoz. Akkor ezen elgondolkodtam.

De kellett m6g egy 1ok6s. Harmadikos koromb an, 1957-ben megjelent Szerb Antal

A uildgirodalom ttirtinete cimfi konyve k6t kotetben. Ez szdmomra sorsdont6 volt, mert

elkezdtem olvasni, 6s nem akartam hinni a szememnek, hogy fgy is lehet az irodalomr6l

besz6lni, ilyen magasrendii szellemisdggel €s elragad6 stilusban. Ez volt a vardzstit6s, 6s

elhatiroztam, hogy 6nis ezzel szeretn6k foglalkozni. ,,Szerb Antal tanir ir" volt v6giilis

az, aki engem az irodalom fel6 lokott, de majdn em a v€gzetemet is jelentett e. Ezt a szel-

lemtort6neti, idealista irodalomszeml6letet annyira megtanultam, hogy sajit nyelvemm6

alakitottam. 1958-ban, amikor az Eotvoson ltr. az Eciwos Lordnd Tirdomdnyegyetemen

- a szerk.] felv6teliztem, az irdsbeli Juhisz Gyula volt, 6s 6n nagyon otthon voltam eb-

ben a tdmdban, ismertem a verseit, €s Szerb Antal nyelv6n irtam meg a dolgozatomat,
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,,maryar finitizmus", stb. Ez'l;tin a sz6belin htivosen fogadtak, pedig €.n azt hittem, hogy

nagyon j6t irtam. Egy6bk6nt j6 is volf. Tucatnyi Juhisz-verset tudtam kanyv n6lkiil, vol-

tak 6pk6zldb gondolataim. Megk€rdezt€k, honnan vannak ezek a fogalmaim, mondtam,

hogy Szerb Antalt6l, 6s tettem hozz6, Juhdsz Gyuldt'f ismerem az €letmiiv6t. Erre azt

mondtik, hogy Szerb idealista irodalomtortdndsz vok, az6r.a sokkal korszer(bb (marxis-

ta) elemz€sek vannak, azt kellett volna megtanulnom. Naiv voltam, mert megjegyeztem,

hogy a tankonyv leegyszeriisiti Juhdsz vildgk6p6t. Sz6val nem vettek fel ,,helyhidny miatt".

Nagyon el voltam keseredve, Amikor megkaptam az elutasitdst, majd a fellebbezdst is

elutasitottd.k, akkor nem is mentem haza, hanem Als6b6latelepre utaztam, ahol van egy

kis villink. Elken6dve sdtdlgattam este a Balaton partjin,6s mintha egy hangot hallottam

volna: ,,Mitdlfosztottah rneg?',k€rdezte a hang. ,,Nem leheteh az ELTE hallgatdja, "A hang

6jra megsz6lalt; ,,De hiszen magad is megtanulhatod rnindazt!' Md.snap feli.iltem a pesti

vonatra, mert eml€keztem, hogy a tansz6kek el5tti i.ivegszekrdnyekben ki volt tive, hogy

mi a kotelez6 olvasminy 6,s a szigorlati anyag. Ezeket a listd.kat lemd.soltam, elmentem a

konyvtirba, onnant6l kezdve az ElltE olvasmdnyjegyz-€ke szerint haladtam, k€s6bb ott
szereztem diplomrit. Persze az 4.retts6.gi 6s a friskola kozotti iires 6vben dolgoznom kellett

a r6g6,szeti mirzeumban, a telekkonyvi hivatalban, az aut6k<izlekeddsi vdllalatnil, ez sok

id6met elvette.

A harmadik 6[m€nyem, ami sziirtdn meghatd.roz6volt: Ady Endre koltdszete. Kaptam

egy Ady-iisszest a sziileimt6l, az6ta is, ma is ,,biblidm" ez a kotet. Az a nagy formd.tumir

szem6lyis6g, aki megsz6lal ezekben

a hallatlan, m6lyr6l jov6 ismerete!

,,Louamra patkdt senki nem ueret,

a versekben , az a pr6f€talelkiilet, a m^War nyelvnek az

ISzaval]

Be szerencse, hogy senhi sem szeret:

Kocogok, ldgok kr)uetlen ilton

S hogy Tnere megyek, nem nagJ/on tudom.

S a rossz riton, mert minden ellouan,

Fell;ti nihafejit a louam

Es megkirdi, mig szdp feje ktgltill:

Htit mi lesz ebbdl, tekintetes ilr?"

Ez A ld hirdez cfmii vers, ebben benne van a maryar sors: egy lovas, aki kovetlen itton

halad - ami azt is jelenti, hogy nincs kik6vezve, egy 6sv6ny inkdbb, de arra is gondolha-

tunk, hogy nem k6vetik, hogy mdsok nem k6vett€k ezt a nyomvonalat -, a lovas tehd.t

magdnyos. Majd megsz6lal a 16, mint a mitoszokban, az Ilidbzban vagy a mes6kben, 6s

megk6rdezi gazdijit mint a tirsir: ,,Hdt mi lesz ebbdl, tekintetes ilr?' Ez a kdrdds szomorir,

m6gis vigasztal6, mert m6gsincsenek egyedril, hiszen ketten vannak. L6 6s lovasa. Tali-
lunk a versben egy kilanas sz6t: ,,ellovan", ezt Ady alkotta. Egy lovas ember lelkiilet6t ds

az rd6 mirldsit is ki tudjavele fejezni. De ez csak egy p6lda volt Adyra.

Kds6bb eljutottam Ermindszentre, ahovd vittem magammal az egyik kedves Ady-

k6teteriret. Minden kotete ktilOn is megvan, egy eg€,sz polcot kitoltenek a konywei itthon,

els6 kiad{sok is, gyiijtom 6ket. Ermindszenten rdtettem a k<itetemet 
^rr^ 

rz igyra., amely-

ben Pd.sztor Miriaviligra sziilte a frirr. Meg is orokftett6k a jelenetet fenykdpen . Ez persze

kultikus aktus, de nekem sokat ielentett.
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A Pdcsi. Thndrkipzd FdishoLin, majd az ELTE btilcsiszkardn uigezte fekdfzkil tanulmdnlait.

Mesiljen a kit intizminyrdl, az ohtatrisrtil, professzorokrdl!

Ez a fciiskolai ndgy 6v nekem nagyon fontos volt, €n egy otthon nevelt, egyhitzi iskoldb6l

indult, tapasztalatlan fiatalember voltam, ez€rt jobb, hogy nem keri.iltem vdgiil Pestre.

Jobb volt nekem megmaradni otthon, a csalidi korben. A Hadapr6d utcdban (ma Hon-

v6d utcdnak hiv.'dk) 200 m6terre laktunk a Pius 6priletdt6l, akkor mir a fbiskola volt ben-

ne. Oda sem volt sima i.igy bekeriilnom, mert a gimndziumi jellemz6sem dgy zirult, hogy

jogi 6s taniri pilyira nem javasoljuk. Szerencsdre egy-k6t rendes ember ezt a neh€zslget

dthidalta. A f6iskolira magyar-orosz szakra vettek fel. Akkor lett hdromszakos a ftiiskola,

(gy mentem oda, hogy 6n azt sem tudtam, hogy hdrom szak van. Selymes Ferenc tanir fr,
aki az orosz tansz €kvezet|je volt, ismert engem 6s segitett, azt tanicsolta nekem, hogy ve-

gyem fel m6g a rajz szakot, ott miivdszettortdnet is van, az kicsit olyan, mint az irodalom.

A felvdtelin egy alakrajzot kellett kdsziteni, j6l ment, felvettek..Furcsa lehet, de a friskolai

6veimb6l a njz szakot emelem ki els6k6nt. Leh6czMiriam(v6szettortdnet 6riira szivesen

emldkszem, alapos, szeml€letes mrialkotd.s-elemz6seket tartott. J6 fest6k voltak a taniraim:

Kelle S{ndor, Pl"tthy Gyorgy. Remekiil korrigdltak.Egy-rgy ecsewondssal ,,helyreraktlli'
k6sziil6 dolgainkat. 6k sokat mes6ltek is a fest6szetr6l, fclkdnt a nagybirnyarakr6l, mert

a fest6k remek elbesz6l6k, kitrin6en anekdotdznak. Kelle Sdndornak p6ldtiul Rdti Istvdn

volt a mestere, nagyon sok mindent mes6lt is mutatott meg R€ti munkissrigdr6l. K6s6bb,

mlr tanirk€nt tobbszor is jd.rtam a miiterm6ben, egyszer a kolldgiimat is magammal vit-

rem. Feren czy Kfuoly mtiv6szet6t Platthy Gydrgy ismertette meg veltink . Az6ta is bennem

van a vonzalom a m(v6szettrirtdnet, a festdszet nint. Engem egydbk6nt tehets6gesnek

mondtak, de kds6bb nem volt id6m ezzel foglalkozni. Viszont a kepz6miiv€szet irdnti

szeretetem megmaradt. Ma is vannak festd bardtaim.

Misodiknak kell emlftenem az oroszt. Nyina Alekszandrovna rendes, j6indulatir cso-

porwezer6nk volt. Selymes Ferenc ruszisztika el6add.sait nagy kivincsisiggal hallgattam.

Ortilok, hogy megtanultam oroszul olyan szinten, hogy klasszikusokat tudok sz6tdrral ol-

vasni. A nagy orosz irodalom megismerdse hatalmas 6lmdny volt szimomra. A hdtkciznapi

6letben is elboldogultam az orosz nyelwel, de fbkdnt Puskin-id6zetekkel tudtam.operdlni

bizonyos helyzetekben.

Azirodrlom tansz6kenPtczelyLiszl6 6s Nemes Istvin volt a tanirom. JirtamPtczely
versrani szemindriumira, Nemes tandr irr Radn6ti koll6giumira. De igazib6I a nyelv6-

szer jelentett szdmomra egdszen mdig hat6 6lm6nyt. Egy nagy tanirszemilyis6g, Temesi

Mihdly volt a professzor. A fonetik{t6l kezdve, v6gig az iltalinos nyelv6szetig 6 tartotta

az el6adisokat. Tehit egy koncepci6t ldttunk, egy nyelvdszeti gondolkodis fel6piil6s6t,

a hangtant6l kezdve a sz6ftjtanon, a morfol6gidn it a szemrntikdig ds a szintaxisig. Ez

szdmomra nag"yon nagy 6lm6ny volt, 6s amikor k6s6bb azEllIE-n folytattam a tanulmd.-

nyaimat, s nyelv6szetb6l megtudt:ik, hogyTemesi-tanitviny vagyok, akkor nem is kellett

tulajdonkdppen felelnem. Ott frkdnt nyelvtrirtdneti 6rikat ldtogattam szivesen, mert 
^z

Pdcsett nem volt hangsrilyos. Sokat tanultam Benk6 Lorindt6l 6s munkatdrsait6l, s az

id6s Bd.rczi G€zit is hallottam remektl el6adni.

Amikor elv|.geztem a ftiiskolit, a mohicsi gimniziumba kertiltem tandrnak. Nekem

ez sok tapasztalatot jelentett, szeretettel eml6kezem a koll6gdim kozi.il Kdvesi J6zsefre

6s feles6g6re, Ica n6nire. A taniwdnyaimat nagyon megszerettem. Ma is tartom veliik a
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kapcsolatot. Amikor a Miiv6szetek Hiziban rendeztek nekem egy 6wel ezelltt egy estet

On mrir a udrosunh risze ci,mmel, akkor a mohicsi tanitvinyaim testiiletileg kivonultak.

Most md.r tdbben koziiliik nagymamik, az akkori ti,ind6ri, iranyos kislinyok. Eppen most

hiwak <i wendves 6re tts 6 gi talitlkoz6iukra. Hihe tetle n.

Visszatdrve 
^z 

eyetemre, a legnagyobb 6lm€nyem a viligirodalom tanszdk hirom

oktat6ja volt: Szobotka Tibor, aki angol irodalomtort6netet adott el6, visszafo gott, szi-

raz srilusban, de szinte megiddzte a n W realistikat; Torok Endre, aki 19. szizadi orosz

irodalmat tanitott; ez amigy is a kedvencem, Tolsztojt 6 ismertette meg velem, valamint

Kardos Liszl6, aki a tansz6kvezet6je is volt. K6s6bb 6 volt a doktori szigorlati bizottsi-

gom elnoke is. Egy halk modorri, j6indulatd ririember volt. A magyar irodalom tanszdken

N"gy Mikl6s volt a legkedvesebb professzorom, a kivil6 J6kai-kutat5. Tulajdonk6ppen

6 kapcsolt engem a 19. szizadi irodalom kutatdsdhoz. Nagy Mikl6s J6kai-ktinyve abban

az id6ben jelent meg. Akkor az volt a szokds, hogy szociol6giai megalapozdsf koncepci6t

6pitettek fel a kutat6k,6 rzonban a ldlektani tfpusok bemutatisdval kezdte. Ez nekem na-

gyon te$zerr. 6 hiwa fel figyelmemet a 19. szizadi drd.mdkra, mivel ekkor ezzel atdmd.val

izinte senki sem foglalkozott. A szakdolgozatomat a romantikus drdmir6l irtam.

Amikor nem vettek feI az ELIE-re, akkor utdna a Balaton-parton megfogadtam,

hogy 6n tiz €v mirlva ott fogok doktord.lni. Ezt be is tartottam. Pedig akkor a koz6pisko-

ldban nagy 6raterheldssel dolgoztam. A disszertici6m r|mavezetlje Nagy Mikl6s volt; a

szimomra legkedvesebb romantikus drima ir6t, Czak6 Zsigmondot vilasztottam t6md ul.

6t -a mrir elfelejretrdk. Ebben a disszert{ci6ban Czak6 Zsigmond tragtdiirjit pr6bdltam

megirni, aki huszonhdt 6ves koriban ongyilkos lett. Ennek r6szben az vok az oka, hogy

szeielmi konfiktusba keveredett, de f6k6nt az, hogy egyre jobb drrimdkat irt, dm egyre

kevesebb sikert aratorr veliik. Tfl sok volt aza keleti elemekkel tdrsitott romantikus filoz6-

fia a koziins6gnek, amely a Leontit ithatotta. Ezr a drimir 1846-ban szrtrszerePosztisban

adt6k el6 a Nemzeti Szinhd.zban; Egressy Gdborral Erast szerepdben, Lendvay Md.rtonnal,

aki Aquilt alakitotta, valamint Laborfalvi F.l6zival a cimszerepben. Megbukott a darab.

Ezt az drdekes ir6t 6s ezt a tragtdiit kovettem nyomon a drimiit elemezve. Czak6,,t6pett

ldlek' volt, alapjiban magdnyos ember, aki egy sassal lakott. N"gy Mikl6s biztatott, hogy

fogl,alkozzam tov{bb a romantikus drdmdval.

Az egyetem befejezdse utrin i.s kozipiskolai tandrkint teudkenykedett? Ekkoriban kerillt kapcso'

latba a f.lmmel, iueken dt flmkritihtii. is ktinyaei is jelenreb meg a timtiban. Hogyan hezd6'

dt;tt ez a ,,flmes karrier"?

Igen, 6n tandri pilyim korai szakaszdban k0zdpiskolai tandr voltam. Hd.rom 6vig tanitot-

ram a mohdcsi gimniziumban, majd Pdcsre keriiltem a Zipernowskyba. Azt hiszem, j6l

megvoltam a didkjaimmal. Ezt egy esettel p|Idizom. Egyszer a tanul6k tiltakozdsa ellendre

dolgozatot irarram, mire 6k osszefogtak, €s iiresen adt{k be a ftizeteket. En pedig vissza-

l6ttem, 6s leosztdlyozt^m a semmit I-1615-ig egymls utin sorban. Az 6rin kiosztottam a

fiizeteket, s mondtam, dikt:ilj6k be a jegyeket. Nagy volt az elkdped6s. A n6vsor k6zep6n

jirtam, amikor az egyik fid jelen*ezett, 6s azt mondta, hogy hd,rmast adtam neki, de

n6gyest is megdrdemelt volna. Mit lehet tenni, mondtam, hozza ki a fiizetet, megn€zzik.

Ahogy n6zttik a semmit, bejbtt azigazgat6helyettes valamit hirdetni, k6rdi, mit csinilunk.

Jeleztem ahelyzetet .. 6 rdpillantott a f:0Lzet:e, majd azt mondta, adjak ndgyest. De ami-
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kor kis6rtem ki a teremb6l, agg6dva megjegyezte, mennyire romlik a szeme, mdr kijzelr6l

sem litja a sztiveget. En megdrt6en sajndlkoztam. A diikokkal pedig j6t nevettiink, szent

volt a bdke. A Zipernowskyban rljottem, hogy az ottani diikoknak valami olyan dolgot

kell ajrinlani, aminek a rechnikdhoz is kiize van. Hirdettem egy filmklubot, amelyre 800

gyerek jelentkezetr, szinre az eg6sz iskola. Ki kellett b€relni a Park mozit. Ekkor arra gon-

doltam, ha ilyen sokan 6rdekl6dnek, akkor nekem is meg kell tanulni a filmmiiv6szetr6l

a legfontosabbakat. igy kezdtem foglalkozni a filmmel. Ennek is van egy nyomvonela az

6letemben, olyasfele, mint Kosztolinyi Eziistbot cimti novellSjiban, amelyben egy fiatal-

ember elveszti abotjit, sajnrilja nagyon, de aztin a bot el6keriil. Majd mdg egyszer elvesz-

ti, megint sajndlja, de ism6t meglesz. Akkor elgondolkodik azon, hogy ez a bot mindig

megkeresi 6t, ragaszkodik a gtzdijihoz. Vdgiil szind6kosan otthagyja valami helyen, de

..t,i.ra honirknapok mirlva, nem tudott megszabadulni t6le. En ugyanigy vagyok, az €n

ezi.ist botom a film, ami valahogy mindig velem van, utinam jiitt, megkeresett. B6csy

Tamis az irltala.vezetett intdzetben [ti. a Janus Pannonius Tudomd.nyegyetem Tanirktpz6

Kar Mriv6szettudomdnyi Intdzet€ben - a szerk.] kitald.lta, hogy legyen egy filmkurzus. Azt

mondta, hogy ,,Imre, tt, ,ig! tudom, iytesz ehhez, csindld meg!'Azt is felvetette, hogy kelle-

ne irni egy tankonFvet, mert a hallgat6k fj€kozatlanok a t6miban. Megirtam a tankony-

vet A mozgrihip is a f lmalkotds cimmel irgy, hogy koz6piskoldban is lehessen hasznd.lni. Azt

gondoltam, hogy ezzel a konywel a filmmel kapcsolatos munkdimnak v6ge, de egyszer a

Duntintilli Napldt6l sz6ltak, hogy szeretn6nek indftani egy filmkritikai rovatot. Kordbban

is volt hasonl6 a lapban, de ,relem meg szerett6k volna rijitani a rovatot. En akkor azt

feleltem Girdonyi Tamis helyettes f6szerkeszt6nek, hogy nem ismerem az irj filmeket,

t6rj0nk k6s6bb vissza erre a felk6r6sre. K<izben elmentem moziba, ahol \fim tVenders

Berlin felett az 69 cimil_ filmjdt jdtszottik. Ez olyan nagy hatissal volt rdm, hogy felhivtam

az ijsigor, €s azr mondtam, hogy csiniljuk meg a filmrovatot. El6szor iW gondoltam,

hogy n6hiny hdtig, esetleg n6hriny h6napig fogok filmkritikikat irni, de ebb6l 15 6v lett,

15 6ven keresztiil minden h6ten megirtam egy filmkritikdt az irl:alam kialakftott Futnak

a kipek rovatban, ijsszesen kb. S50 cikket. Az&t adtam a rovatnak ezt a cimet, mert ez a

mozg6kdp sz6 parafrizisa, rdadisul a Fut-nak a kd-peh: td-ti-ti-td-ri, azazegy adoniszi sor,

bele van k6dolva, hogy ezt egy irodalm fu irja. Val6ban, 6n irodalmdrk6nt frtam ezeket

a filmkritikdkat. Amikor 10 6ves lett a rovat, szerettem volna befejezni, de akkor nem

hagytik, dm amikor 15 6ves lett, abbahagytam a filmkritik{k irdsdt. Ekkor azt gondoltam,

hogy v6gleg elhagytam az ,,ezist botot".

De tortdnt egyszer, hogy {tjott a filmtanszdkr6l Ta.rnayLiszl6, hogy szeretn€nek egy

olyan kurzusr, amely az irodalom 6s a film kapcsolatd.r6l sz6l. Sikertilt rdbesz6lniiik .gy

Krasznaho rkaiLiszl6 -Tarr B6la kurzus tartdsira. (Tarr Bdldt a legnagyobb magyar film-

m(vdsznek tartom.) Utdna pedig kitaldltdk, hogy legyen egy filmkritika-iris tantdrgy is,

ezt a feladatot szint6n 6n kaptam meg. Hat 6ven keresztiil oktattam 
^ 

t6rgyat, szerettem

is. Eltitkoltam, hogy nekem voltak filmkritikiim, a hallgat6im azonban kinyomoztdk.

Azr javasoltd"k, hogy ne az Elet is lrodalomb6l vigyek kritikrikat megbeszdl€sre, hanem a

sajdtjaimat mutassam be. En eleinte nem akartam ezt, mert, mondtam, nem olyan cdlb6l

kdsziiltek a kritiki"im, ds nem szeretn6k valamifele mintak6p lenni. De a hallgat6im er6s-

kodtek, hogy vigyem be frdsaimat az 6rfua. Amikor a felesdgemnek elmes6ltem, mire k6r-

tek a hallgat6k, 6 is azt mondta, vigyek be n6hdnyat. Itthon dobozokban voltak 6venk6nt

osszegytijwe ezek az irisok, kinyitottam egy dobozt 6s a fels6 h{rmat bevittem az 6rira,
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de mondtam a taniw{nyoknak, hogy innent6l kezdve 6n mdr nem tandr vagyok, hanem

egy a csopo n tagjai kozott. Le is iiltem kOzel& a padba, hogy nehogy valamr pdldaszer(

d-olog legyen ,i.'Elk rdtiink beszdlgetni, elemezgetni, 6s a ldnyok mondogattd"k, hogy

milyen j6L ezek a szovegek, majd egyre tobbet olvastak el bel6liik. Azt mondtdk, hogy

.r.kb.r, a kritikikban benne van az ezredfordul6 filmes vil6'ga, mi6rt nem lesz ebb6l egy

konyv? igy jott l6tre a Lumiire-iiriiksig. Filmek az ezredfordul,in cfmii konyv 2073-ban; a

850-napilapban megjelent filmkritikdb6l az akalamkivilasztott 400 cikk keri.ilt a kotetbe.

A konyvnek arirnyligszdp sikere volt, a Filnruihig nagy elismerdssel irt r6la, s6t, misodik,

b5vitett kiaddsban ii megjelen t. Ez az,,eztrst bot" ttjrt6net6nek utols6 fizisa, mostandban

mir csak nagy ritkdn ldrok moziba. A Saulf.dt meg a Tbstrdl ls lilehrdl cim( filmet p6ldiul

aztrt megnitt ^. 
A minap az M5-on Az ilt uige cimu Bergman-filmet vetitettdk. Ott

,"g"dt"- 
" 

kdperny6 el6tt- Utd.na arra gondoltam, milyen ajrind6k a sorst6l,. hogy ezeket

" 
film.ket en mind littam, s hogy taldlkoztam ezzel a csodilatos miiv6szettel, s a neorea-

listikt6l eljutottam a nagyszerii irini filmekig.

Hogtan lett uigiil a picsi fdiskola, majd dz eg)/etem obtardja?

Nem volt egyszerii oktat6k6nt a f6iskoli"ra keriilnom . Az 6n dletem meg van irva, hiszek a

sorsszeriis6[b.". Amikor egy ember megsz0letik, testet kap a sziileit6l, lelket Istent6l' €s

vele egy ,orro. is kap. Egy felettes, mindenh ato I6ny megtervezi , megiria az 6let6r, de nem

korelez6 er6vel, ett6l el lehet tdrni . De az ember igazirn akkor lesz boldog, ha tudja, hogy

abban az ided.lis szovegben mi van megirva r6la, 6s azt teszi, ami ott olvashat6. Ez nem

valami eleve elrendelds, hanem ez egy lehet6sig, mindenki maga diint, lehet improvizilni,

elt6rni. De aki felismeri a sorsit, legjobban teszi, ha ahhoz tartja magd't.

Szd.mtalan p€ldrival tudom ezt alitimasztani. A szomszdd ldnyt vettem feles6giil, nem

kellett keresni a viligban egy hozzim val6linyt, ott lakott mellettiink. 6 Mathia Gyiin-

gyi, aki t6bb mint owen 6ve a feles6gem. A Bessenyei utcdba k6ltoztiink akkor, amikor 6n

-6g n.- tudtam, hogy Bessenyeir6l hirom kiinyvet is fogok irni. De kaptam egy izene-

,.,."Egy jelzl.st. Ahogy alakultak a dolgok az dletemben, mind-mind tzt igazolia, hogy 
9l

u^gyok en tervezve. Mirrt mindenki. De nem mindenki j6n erre ri. Aki rdj6n, ha hibizik

is,lagy let€r rz irtr6l, van esdlye, hogy javftson, visszat &ien. Er"r^ a Gondviselds erej6t.

iiogy"r keriiltem a fels6oktatdsba? Mdr nem voltam nagyon fiatal, teltek-mriltak az

6vek,6n tovibbra is k6zdpiskoliban tanitottam: Homdroszt6lJ6zsef Attildig. Harminc-

trt 6ves voham, amikor a Pdcsi Tanirk€pz5 F6iskola meghirdetett k6t tanirsegddi d"llist,

Gondoltam, hogy megpillyirzom az egyiket. Be is mentem Nemes tani.r (rrhoz, a tanszek-

vezet6hoz, aki engem tanitott a f6iskoldn. Mondtam neki, hogy ,,Pista bdcsi', ez A teruem".

R{m nfzett elgondolkodva, 6s azt mondta, hogy ,,Imre, ne pdlyrizz!' Megkdrdeztem, mi-

€rt, azt vilIaszolta, hogy mdr megvannak az es6lyesnek it€lt pirlyizok. Megkoszontem az

6szintes6gdt. Szomorir voltam. Kezet fogtunk, majd ekkor mintha egy lrangyal ldpett

volna kOzbe (mint mdskor is dletem fordul6pontjain). Ahogy tivoztam t6le, utdnam sz6lt,

hogy dlljak meg egy pillanatra. Nemes tanirr 6r azt mondta, hogy dt 6v mirlva 6 nyugdijba

megy, s azon lesz, hogy 6n keriiljek a tansz€kre. Megkoszontem, elmentem, de azt hittem,

hogy ezt csak aff6le vigaszkdnt mondta.

Eltelt ot 6v, eyszer csak csengett a telefon. Nemes tandr /rr hivott, azt mondta, hogy

volt a szem€lyzeti osztdlyon, 6s nem litta a pilyizaromat. Visszak€rdeztem, hogy mir6l is

266



Inte(il Nagt Imre professzonal

van sz6? ,,fmre, ne ui.ccelj! Emllkszel iit iuuel ezelftt megbeszibilk, lta nyugdryba m'egrek, te

jiissz ide. " En meg voltam dobbenve, hogy van ilyen ember a vildgon, hogy ig6r valamit

valakinek, egy taniwinydnak ot 6wel k6s6bbre, 6s azt meg is tartja. Mes€ltem a feles6-

gemnek a telefonhivdst, aki nem nagyon akarta, hogy a f6iskoldra menjek tanftani. A g6p-

ipariban, ahol tanitottam, a tandroknak rangjuk, tekint6lyirk volt. Az igazgat6, L\rrncz

J6zsef ld.tta, hogy nem el6git ki a munkdm, 6s kedvelt engem, ez6rtl<ttalilta, hogy legyek

szakfeliigyel6, mivel Bdcsy Tamds 6ppen lekosz<int. Az igazgat6 ir az ott dolgoz6 feles6ge

r6vdn el6k6szitette iigyemet, s mivel nem volt rossz hirem, ment a dolog. igy nerreztek

ki megyei szakfeliigyel6nek, ami nemes feladat volt, s eW-eW szabad napot is biztositott

szdmomra, amikor foglalkozhattam a tudomdnnyal.

Nemes ranir ir telefonja (bizonyos bonyodalmak utin, de ez most melldkes) hirtelen

megnyitott el6ttem egy fels6oktatisi tan{ripilyir. Az els6 dvfolyam-el6addsom tirgyaa
felvildgosodis 6s a romantika irodalma volt. Nagy lelkeseddssel tartottam az 6riimat, a

hallgat6k az 6v v6g6.n megtapsoltak. Az egdsz 6vfolyam. Ez nekem nagyon nagy 6lm€ny

volt, zavarba is jottem. Kdt 6wel odakeriil6sem utdn, 1982-ben lett a f6iskoldb6l egyetem.

Drdmai helyzetbe keriiltem, mert 6n tapsot kaptam a hallgat6kt6l, de tudtam, hogy az

eg'yetem mis. Nemcsak tobb, hanem frkdnt mds. A friskolin tandrokat kellett k|,pezni,

az egyetemen inkdbb a kutatdsra kell a hangs(rlyt helyezni. Nekem d.t kellett programozni

magam. Ez nagy lelki 6s szellemi er6feszitdst jelentett. Olyan dolgokt6l kellett megvdl-

nom, ami j6 volt, 6s l6tre kellett hoznom valami md.sk6ppen j6t. Persze, t€vedtem is.

Az 7980-as 6vek nekem igy vdls{gos id6szak volt. Ndha az 6riim sem sikeriiltek igazdn,

mert mdg nem taldltam meg uj onmagamat. Ebb6l a vdlsdgb6| a Nernzet is egyircisig cimii

dr{matort6neti k6nyvem jelentette a felszabaduldst. Ez a konyvet 1986-ban fejeztem be,

sikeresen szerepeltem ahizi vitdn, utina az orszigos vitdn is, 6s kandidritus lettem. Mai

napig erre a kiinyvemre hivatkoznak a legtobbszo\ bir nem ez a f6m(vem. Ez a k0nyv

irgy jott ldtre, hogy megint elkezdtem a romantikus drdmdval foglalkozni, de rd.j6ttem

arra, hogy vissza kell menni a forrdsokig, amely az 1810-es 6vekben van: Katon aJ6zsef €s

kora. Ez a kotet e korszakr6l sz6l, KaronaJ6zsefr6l 6s Kisfaludy Kdrolyr6l. Csak 1993-ban

jelent meg konyvformdban. Hagytam 6rlel6dni a t€mitt, s tovibb form{ltam az anyagot.

Szerencs6re tartalmilag semmit nem kellett v6ltoztatni. Ugy mondhatnim tr€fasan, hogy

leforditottam magyarra, mert a disszerti.ci6mat szaknyelven irtam, egy kicsit ebb6l visz-

szavettem.

A szakmai munkdmban tovdbbra is foglalkoztam drdmatort6nettel, de egyre inkdbb

bevontam a vizsgiiloddsokba a szi,nhazat is. Rfjottem arra, hogy mdg inkibb vissza kell

menni id6ben, mert 
^z 

egdsznek a gyokere a 18. szizadban van. Ebb6l irtam meg - n6gy

6ven it dolgoztam rajta - az Iskola1s szinhtiz cimii miivemet, amely egyben az aiad|,miai

doktori disszertici6m is volt. Ennek avitijiln \reztem 6gy, hogy a helyemre keriiltem. En

ezt a konyvemet tartom a f6mtivemnek. Az MTA doktora lettem, s Faludi Ferenc-dijat

kaptam. Utina jott aztan az Ottorony, a milr emlitett Lumi)re-tiriiksig, mega Bert6k Liszlo
kolt6szetdrll sz6l6 konyvem. Most pedig Vdrkonyi Nd.ndorr6l irok egy miivet, amelynek

av€ge fel6 jdrok.
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Tiibb egyetemi tisztsiget is betiihtitt, tanszihuezetd is aolt. Hogyan eml4kszik uissza ezehre az

iuekre? Taniturinyai, bolligii bAzhl hire emlikszik uissza sziuesen?

Fontosabb egyetemi tisztsdgeim sora azzal kezd6dott, hogy Hord.nyi Ozs6b akkori d6kdn a

Thnulmd.nyi Bizottsd.g elnok6v6 nevezett ki, majd j<itt a tobbi tiszts€g. A Kari Tandcs tagja

voltam kdt ciklusban, az MTA akkreditdci6s bizottsfgiban is dolgoztam, az MTA Texto-

l6giai Bizotts6gdnak mindmArg tagja vagyok. Vezetem a PAB Irodalomtort6neti Munka-

bizotts{gdt. A kilencvenes 6vek mdsodik fel6ben, 1997-ben a p6csi egyetem felterjesztett

egyetemi taniri cimre, kinevezdsem dletemnek egyik legfontosabb esem6nye. 2A04-ben

a Klasszikus Irodalomtdrtdneti Thnszdk vezetf;je lettem, s orszigos elnoke az egyetemi

kdpzdst korszerfisit6 professzori bizottsdgnak. Rengeteg tapasztalatot sZereZt€nr. De mind-

enn€l fontosabbnak tekintem oktat6i munkdmat. A Feluildgosodtis is d romantika irodal-

ma cimlj kurzus mellett fbk€nt drdma- 6s szinhiztbndneti szemindriumokat tartottam, s

el6rementem a20. szizadba: Br6dy Sdndor, Sz6p Ern6, Molndr Ferenc, Fi.ist Mildn lettek

t6miim. Lassan osszedllt a fejemben a magyar drirma tortdnet6nek k6pe. Thniwdnyaim

kOztil Kucserka Zsoia a kolldgan6m, Horvrith Kriroly 6s Huszir Toltin is a koll6gdm,

de emlithetem Szemes Pdtert, aki mdr tobb kotetet publikdlt, v^W Karith Anitit, aki-

nek verseskotete jelent meg, s abban egy verset nekem ajd.nlott, 6s m6g sok hallgat6mat

emlithetn6m. Az 1990-es 6vek k6zeptt6| riz €ven keresztiil mdsodrillisri professzorkdnt

Veszpr6mben tanitottam. B6csy Thmds l6trehozott ott egy szi,nhiztudomdnyi tanszdket,

odahivott engem is oktatni. igy u 6letem k6t helyszinen folyt: Veszprdmben 6s P6csett.

Ugy alakult, hogy mindk6t helyen tanszdkvezet6 lettem. Bizony, nem kis er6feszft6sembe

keriilt ez a k6tlaki ilet. 6szintdn megmondom, hogy Veszpr6mben a tanszdkvezetdst csak

(rgy tudtam v6gezn| hogy a fiatal koll6gdim segitettek, 6k int€zttk a praktikus tigyeket.

En a koncepci6t dolgoztam ki, drtekezletekre jdrtam, harcoltam a tansz6k6rt 6s a kol-

I6.giim&t. Az6ta is megvan ez a szellemi 6s kicsit lelki kapcsolat is kozottiink, mert 6n

eljdttem Veszpr€mb6l, amikor vdlasztani kellett egy miniszteri rendelet 6rtelmdben. En

Pdcset vdlasztotta m. Hazajottem, ez a veszpr6mi csapat pedig a Kdroli Gdspdr Reformdtus

Egyetemre kertilt. Tiz 6ve minden 6szi f6l6vben elhivnak engem oda dramarurgiit rani,-

tani. Egy iltalam kidolgozott drdmaelm6letet adok el6. Tehdt azzal kecsestetem magam,

nem lehettem rbssz f6nokiik, ha igy megbecsiilnek.

Nekiink, picsiekneh nagyonfontosak a pdcsi irodalomtiirtdneti kutattisai is. Az }uorony cimci

ktitet, is ezek hrizd tartozib. Killdetisineh irzi, hogy a picsi i.rodahm tiirtinetiuelfoglalkozzon?

Igen, a Picsi Szemle f6szerkeszt6je, Romviry Ferenc k6rt meg arra, hogy irjam meg a

p6csi irodalom t6rtdnet6t, melyet a foly6iratban hat 6v alatt 24 fejezetben kozdltek is.

Ez nagyon szerencs6s szim. V6gi.il ebb6l sziiletett meg az Ottorony cfmii konyv szintdn

2013-ban. Fn picsi,,tiike" vagyok, ez6.rtis dobbentett meg azatij,lkozatlansig, ami -
tisztelet a kiv6teleknek - a mai p€csi emberekben van, nem ismerik a sajit vdrosuk tort6-

net6t, hagyomdnyait. Vd"rosrajong6 embernek tartom magam. A kult(rdt, jelestil a polgdri

kult(rrdt nem falvakban, hanem virosokban hoztik l6tre. En mindig mondogatom n€pi

elkotelezetts6gri bardtaimnak, hogy ti egy 300 6ves, romantikus ideol6girit kdpviseltek

ezzel a ndpis6ggel, falukultusszal. En azonban a vdros irinti tiszteletemmel Athdnig, s6t,

a sumdrokig tudok visszamenni, Ur v{rosdig. Hiszek is abban, hogy a jov6 urbs-centrikus

vilig lesz. igy kezdtem el a p6csi irodalommal foglalkozni, a kutatdssal pdrhuzamosan
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irtam a fejezeteket. M6r ptispokndl kezdtem 6s 1923-ig mentem el a cort6nettel. A konyv

cime - Ottorony - a j6I ismert pdcsi szimb6lumra utal, misr6sztkifejezi a koncepci6t:

dt olyan int€zm€nyjott l6tre itt, amelyekben aviros lelke lakozik. Ezek azinr€zm|nyek

inspirdltdk a kultirrd.t 6s az irodalmat: a piispoksdg:, az egyetem, a konyvtd,r, a sajt6 6s a

szi,nhiz. Ezekre az int€zmlnyekre dpitettem a p6csi irodalmi miiveltsdg tortdnetdt. 1923-

ig irtam meg, mert akkor jott ide a Pozsonyb6l menekiilt Erzsdbet Tudomdnyegyetem,

amely Pdcsett egy szituS.ci6t hozott l6tre. Es most ezzel foglalkozo-. Ugy gondolom, itt
nem linedrisan kell haladnom, hanem ,,in medias res" kell belevigni. A ffszerepl6t kell

megvizsgilnom el6szor, ez pedigVrirkonyi Nindor. N"gy tud6s, nemcsak irodalmd.r, ha-

nem mtivel6d6stort6n6sz is. Gondoljunk csak a Sziriat oszlopai cimii hatalmas mriv6re.

Es mellette egy iroi kor jott l6tre: Kodolinyi Jinos, \Tetires Sindor, Sisdi Sindor, Dines

Gizella, Rajnai Liszl6 ds mdg sokan. A kotetnek azlesz a cime, hogy Virkonyi Ndndor ds

irtibaruitai, alcime pedig: Portii is tabl,i. Megpr6b:iltam Vdrkonylhoz kulcsot tal6lni, az 6

ktilonleges dletmiiv6hez.Yan ezzelkapcsolatban egy elgondol{som: 6 a tudomdnyos iro-

dalmat 6s sz6pirodalmat osszekapcsolta, tud6s-{16, vagy ir6-tud6s volt. Hatalmas miiveit

ennek ftnydben interpretilom. Most abefejez€shezkozeledek, 6ppen a'Weores Sdndorral

kapcsolatos alfejezetet irom. Ha elkdsziil a Vdrkonyi-konyv', utina e kor6 szeretn6m fel€pi-

teni a 20. szAzadi P6cs kultirrijinak, irodalmi mfivelts€g6nek bemutatis6:.t.

N"gy hi'li'val gondolok konyvtdros kolldgdimra. Feh6rvdri Kirira p6lddul, aki el6-

keritett szdmomra fontos konyveket. Bitnfai J6zsefre, hogy szinte velem gondolkodik, €s

felhivja a figyelmemet, hogy van itt m6g valami, ami biztos, hogy j6 lenne a kutat{saim-

hoz.Yagy a Klimo Konyvtirban szint6n sokat segitettek nekem a kcinyvtdrosok, Pohinka

Eva 6s mdsok.

Milyen teruei itannak mig a kazeli is triuoli jtiudben, min dolgozik jelenleg?

A jelenlegi legnagyobb munkdm - a Virkonyi-konyv mellett - Katona J6zseffel kapcso-

latos. Elnyertem egy akaddmiai OTKA-pilyizatot, majd egy (rjabbat, melynek keret6ben

az a feladatom, hogy Katona J6zsef Bdnh bdn el6ri drimin kritikai kiadi"sban sajt6 al|
rcndezzem. En filol6gus irodalomt6rtdn€sz vagyok, k€szitettem mdr kritikai kiaddst, Bes-

senyei Gyorgy Tarimines utazdsa cim( mtivdt. Az is iit6ves munka volt, mert a Tarimines

reg6nynek nincs teljes autogrif k€zirata, csak egy toreddk, 6s a mdsolatok is mind tirred6-

kek. Ezeket nekem fel kellett kutatnom, €s utina fejezeu6l fejezeue kellett ijsszeraknom

a rcg€nyt. Nagyon komoly ds szdp munka volt, 6s eartin az 6n ikalam iisszerakott szoveg

fog 61ni ,,az id6k v6.gezet6ig", mint minden j6 kritikai kiadis. Van tehit n6mi rutinom

ebben.

Katona J6zsef ezen drimdi, amelyekftl sz6 van, a ,,futtottak m6g" kateg6riiban van-

nak ldtezik a Btink brin, ami fontos, a tobbi mell6kes - v€lik. En viszont rzt ill\ftom, hogy

az €letmii iisszk6pe bonyolultabb. Ezek a korai dr:imik mdsolatokban hagyominyoz6d-

tak, csak egFeden autogrdf szovegiink van. Textol6gusk6nt tehit nyitott szovegfogalom-

mal dolgozom. KatonaJ6zsef szinhizi ember volt, a szin6szek md"solgattik le a sz<ivegeket,

mint Shakespeare-n61. Egy drdmdnak adott esetben fgy hd.rom-n6gy mdsolata is van, kii-
lOnbaz6 szovegekkel. Szakitottam az,,egy drdma = egy sziiveg" elwel. En azt gondolom,

hogy p6ldriul a Jeruzsdlem pusztuldsa cimri igen jelent6s drima - benne van az eg€sz zsid6

tort6nelem - tobb egymds utdn keletkezettklziratban l6tezik, nem kdsz, hanem keletke-
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z6ben l6v6 dr{ma. A r6gi m gyar irodalomban egy€bk6nt Jeruzsd.lem eml6kezete igen er6s

hagyominy, amit a 16. szLzadi protestdns dneksze rz6k, valamint a prddikdtorok, Borne-

misza P6ter 6s a [katolikus] Pdzminy P6ter rendkivi.il fontosnak tartottak. Katona tehit
6leter6s tradici6t folytatott. A Jeruzsdlem-kultusz r6szletei, a vdros 6s a templom tragikus

pusztulisa Kr. u. 70-ben, mind benne vannak a dritmiban, tehdt nem lehet irgy. megdrte-

rti, h" valaki ezeket nem tudja. El fogom mondani a kritikai kiaddsban. Jeruzsdlem trag6-

diija int6 p6ldak6nt is szolgilt. Gyonyiirfi munka volt Kecskemdten vizsgdlgatni a szerz6i,

tored6kes fogalmazvanyt, iisszevetni ezt a cenzori p€ld5',nnyal, majd az el6keriilt verses

tijred6keket beilleszteni a szdvegbe. Katona a Bdnk bdnt verses trag6diak6nt irta meg, de

mir aJeruzsdlemmel kapcsolatban foglalkozott a sziivegnek ezzel az 6't\€nyegit6s6vel. Nem

tudni, hogy mennyi maradt meg ebb6l. IH'ahozzitteszem m6g, hogy Spir6 Gyorgynek is

van egy Jeruzsrilem pusztuldsa 6tirata, akkor ldthatjuk, hogy Katona drimijirnak az ut6-

6lete is $zdmottev6 . Ez a konyv kdszen .van, az iisszes szovegkritikai jegyzet elkdsziilt, ez

lesz majd az e\s6 konyw ebb6l az <itkotetes sorozatb6l. A mdlt h6ten dtadtam Budapesten

a Balassi Kiad6nak.

Megjegyzem m6g, hogy amikor a tobbi szerz6, p6lddul Kisfaludy Kdroly nemzeti t6-

mdkr6l irr (ez is megbecsiilend6), akkor Katona afranciaAubigny Klementid.r6l, a huszita

Ziskir6l, vagy a zsid6 Jeruzsdlemr6l irt. Mdskdppen tdj6koz6dott 6, ezeket a drdmdkat

mdr csak eztrt is meg kell becs0lni. Rendkfviil fd"jdalmas, hogy a Brink bdn utin ft6i piAyir
ja megt6rt. Szinhiztdrtdneti szempontb6l is tanuls{gosak ezeka drdmdk 6s a vdltozatok,

mert dikrozik, hogyan alalctottitk it a sz6veget egy adott el6addshoz, yagy egy t6rsulat

adottsdgainak megfelel6en. Kato na szi.nhizi ember volt, a Rondell:iban 6lt (6s a konyv-

t{rban), ebben a ma mdr nem l6tez6 Duna-parti er6ditm€nyben, amely a pesti tirsulat
jitsz6helye volt, szindszk6nt is fell6pett. D6ryndvel, a jeles szin€.szn6vel volt is egy mdlabfs

szerelmi hist6ridja, melyet a szerintem kitiin6 A rdzsa cimtvigji',tdkiban meg is irt. Keserii

portr6 onmagd.r6l , fanyar Litlelet a szindszvil6916l,

A Katona-fele kritikai kiad:ist - mint emlitettem - nyitott szovegfelfogis alaplin

val6sitom meg. Nagyon 6rdekes a szoveg alakulisinak folyamata. Szinhd.ztort6neti ta-

nulsdgai is vannak a dolognak, a LucA szike cimii drdma eset6ben pedig folklorisztikai

drdekessdgei. Ez olyan sz<ivegvilig, ami tiikriizi akor irodalmi 6s szinhizi gondolkoddsit.

Munka kozben meger6sodott az a felfogdsom, hogy a drimit szfndarabnak, szinpadra

k€pzelt alkotisnak kell tekinteni. Ez6rt, ha egy drdma ut66let6re vagyok kiv{ncsi, abban

nagyon nagy szerepet szdnok a szinhizi ut66letnek. Amikor a Bdnk bdn ut66\et6vel fog-

lalkozom, akkor nem csak azt n6zem, hogy teszem azt Gyulai Pdl mit irt a Bdnh brinr6I,

hanem azt is, hogy a kivdl6 rendez6k, Hevesi Sdndor, Ndmeth Antal vagy Major Tamd.s

hogyan rendezte meg, milyen a rendezli pdldinya, ds ott milyen megjeryz€sek tal:ilhat6k.

Ebben a kutatdsban is van sorsszenis€g, hiszen az els6 monogrd.fiimban is Katona

Jozseftll irtam, 6s most, pilyirm v€ge fel6 kozeledve djra vele foglalkozhatom. Olyany-

nyira beleolvastam magam a szovegvilSrgSrba, hogy arra gondoltam, ha most nem from

meg elk6pzel6semet a Bdnk bdnr6l, akkor k€s6bb mrir nem fogom tudni ezt megcsin{lni.

Belev{gtam tehdt egy Bdnh bdnr6l sz6l6 konyvbe is, amelynek a fe)ezetei mdr itt-ott meg-

jelengettek, az lrodalomtiirtdneti Kiizlemircyehben, aJelenkorban is mishol. Megpr6bdlom

irjraolvasni a drimit. Eddig a Brinh bdm egynyelvri szovegnek tekintettdk, egy szerepll

fel6l n€zt€k az eg€sz drdmai vildgot, ez leginkdbb a cimszerepl6 volt. Szerintem azonban

a drima tobbnyelvri szoveg, vagyis a szerepl6k egymist6l t<ibb6-kev6sb6 elktiloniil6 nyelvi
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viligokban €lnek. Nem lehet csak egy szerepl6ld.t6szoge fel6l megkozeliteni. Vdlem€riyem

szerint a kulcsot a n6k jelentik a Bdnh btinhoz. Mind ak€t f6szerepl6 n6t brutdlis er6szak

€ri, az egyiket megolik, a mdsikat meger6szakoljdk, 6s ezzel a drdmai t6nnyel szd.mot kell

vetni. Hogyan 6li meg egy n6 az er6szakat? Hogyan 6lte meg Melinda? ,,Pokolbeli tiiz ige

csontjaimban", mondja, s ebben onvid is rejlik. Egy n6, Gertr(d, akit meg fognak iilni,
hogyan viselkedik egy ilyen szitud.ci6ban? Amikor B{nk itkot mond Ott6ra, Gertrfd
elmehetne, 6s ha 6 kildpne az ajt6n, meg(sznd, de azt hallja, hogy az dtok v6gdn B:ink

megitkozza Meriniit, a foldet, ahol Gertrird sziiletett. Es ekkor a n6 visszafordul, mert

6gy gondolja, nem az 6let a legfontosabb drt€k, hanem a szil6hrza, amit a maga m6d-

j|.n 6 is szeret. Mind a kett6 nagyon bonyolult jellem. Melinda m6ly 6lz6sii n6, aki a
beszennyezetts6gb6l k€pes kiktzdeni magit, megtisztulva visszajutni a f6rjihez. Gertrird

sem egy alitvalo persz6na, hatalmi eszmekiire t€ves gondolatokra €piil, vdtkes, de nem

aljas. Mind a k6t n5t pr6bilom elmozditani a hagyominyban megr<igztilt helydr6l, 6s

akkor bontakozik ki el6ttiink B{nknak a uag€diija. Amikor megoli Gertr/rdot, azr vigja
a szem6be: kerit6. Azzal vddolja, hogy Ott6 kez€re ji'.tszotta felesdg6t. Biztosan igy van

ez? B6rnk hallotta ugyan a szinfalak mogott dllva Gertrfid 6s Ott6 jelenetdt, de nem ldtta,

fiiltanri volt, nem szemtanti. A kirilynd szavait {tlredrthette, mert megfigyel6i pozicioja

korl{tozott volt, gondolom €n. Ez csak egy pdlda arra, hogy a n6i szerepl6k fel6l hogyan

lehet irjraolvasni a Btink bdm, Mis otleteim is vannak, de err6l sz6ljon majd a konyv, ha

Isten segitsdg6vel elk6sziil.

A 2016-os 6uben On ds Ada* Antal professzor kaptrih meg a Tilhe-dijat. Mit jelentenek An-

nek a kitiintetisek, elisrnerisek? Melyikre a legbilszkibb?

Nem szeretn€k hivalkodni egy felsorold,ssal. A munka a fontos, nem a diiak. Ha az ember

el6g sokiig 61, kaphat ezt-azr. A Faludi Ferenc-dijat a 18. szirzadi kutatisaim6rt kaptam, a

Martyn Ferenc-6letmtidijat a pdcsi dolgok6rt. A Tiike-dij az6rt fontos szd.momra, mert a

p6csi polglrok szavazatai alapjin nyertem el.

Hdzuk fatdn Gebauer Erru6 emliktribtrija raldlhatri. Mesilne a hdz tiirrdnetdrdl?

Ez ahiz, amelyben idestova otven 6ve lakunk, l9l2-ben fpiilt. Az els6 tulajdonost6l,

Schindler Aur6l vdsd.rolta meg, a legendls m6rnok-tand.r, majd ennek haldla utd.n Gebauer

Ern6 fest6mriv6sz keri,ilt ide. Ez a szoba, ahol most besz€lgeti,ink, egykor az 6 miiter
me volt, most az 6n konywtirszobim. T6bb jeles k6pz6mfiv€sz dlt ebben a virosban,

Gebauern6l jelent6sebbek is, de minden hiznak megvan a maga tortdnete, s ebben a

hinban Gebauer Ern6 lakott. Ordmmel egyeztem bele, hogy az eml€ktiblit elhelyezz€k a

hiz falin. Szeretndm, ha md"sok, mds hdzakndl is kovetndk e p6ldit. Ebben a konyvtdrszo-

bdban 6lek, sokszor bez|rk6zom ide, mert szdmomra ez a k<inyvtir egy eszmdnyi vildgot
jelent, ahol nagy szellemek vesznek koriil, 6s abban a megtiszteltet€sben rdszesiiltem, hogy

a tanirk6ntkozvetit6jiik lehetek. Megpr6bdlom a magam szavaival dtadni azt a fensdges,

magasztos esztdtikumot 6s szellemis6get, amit 6k k6pviselnek, 6s nem szeretnik mdltatlan

lenni hozzdjuk.
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Mi az ihtfilozff,ija?

Humoros p€ldirval kezdem v{laszomat. Miinchhausen bir6 kalandjai kozott szerepel rz a

tortdnet, amikor postakocsin utazott, 6s a nagy hidegben a trombit{ba belefagytak a dal-

lamok. A vend6gfogad6 melegiben aztdn a dallamok felolvadtak, 6s a postaki.irt magdt6l

megsz6lalt . Ez igy vonatkozik rim, hogy hewen6ves korom utin professzor emerituskdnt

sokkal kisebb rajtam a teher, olyan lettem, mint ez a trombita. Felolvadtak bennem azok

a dallamok, amik kordbban bel6m fagyrak, 6s igy jottek l6tre iegut6bbi konyveim. Elet-

korom dacira tele vagyok tervekkel. Van egy bolcs mondis, amit el6szor Bert6k LiszI6

bardtomt6l hallottam, k6s6bb Herderndl is megtaldltam, 6s ezt a gondolatot a magam€v6,

tettem: ,,(Igl dolgozz, mintha rirrikhi ilnil, de ilgy imridhozz, mintha a htiuethezd pilknatban
meghalntil." Dolgozni kell addig, amigaz ember k6pes rd, a munka adja az dlet 6rtelm6t.

Szerencs6s helyzetben vagyok, mert azzal foglalkozom, az a mtrnkim, ami a kedvteldsem

is. Amig tehetem, addig dolgozom, vir rim Katona J6zsef kritikai kiaddsa, a pdcsi iroda-

lom 20. szizadi tort6nete, ezeknek szeretndk eleget tenni, ds nagy orom szimomra, hogy

tanitvd.nyaim 6s hallgat6im egy r€sze becsiil 6s szeret. Nemr6g mondtam korribbi tanit-

s,inyaimnak, hogy szeretn6m p6tolni, amit annak idejdn nem tudtam elmondani nekik,

ez6.rt kitalirltam a ,,Veterdnolvas6" szerepdt. Estdnk6nt, pihen6siil, kisessz6ket irok olvas-

mdnyaimr6l, koztiik kortirs szerz6kmiiveir6l. EzekaJelenkor online vdltozatban jelennek

meg, hogy azokhoz is eljusson, akik nem irodalmilok, s.nem veszik meg a foly6iratot.

Meg tudnd mondani, hogy hdny honyu taldlhani a ktinyugytiijteminyiben?

A konyveim tematikusan vannak elrendezve, €s minden k<inyvembe ex librist ragasztot-

tam. Egy h6tlevelfi gesztenyefalevdl (kedves fiim tiszteletdre) ldthat6 rajta, s k6t gesztenye-

szem, az egyik m:ir kibrijt ti,isk€s burkdb6l, a mdsik 6ppen sziiletik. Minden konyvembe

beleiagasztottam m6r egy ilyen ex librist, <isszesen 10.000 darabot kdszittettem, tehit
k6riilbeliil ennyi k6nyvem van. El€g gazdag magilngyhjtemdny. En hiszek a k6nyvben.

Ha a polcr6l leveszek egy otszdzdwel ezel6ft kinyomtatott konyvet, akkor 6pp iW tudom

olvasni, mint otsziz €vebirl<t. A szimit6g6peim viszont id6nkdnt elavulnak.

(Az interjft k6szftette: Dezs6 Krisztina €s Gergely Zsuzsanna,

fot6: Gerg eIy Zsuzsanna;

P6.cs, 2016. februrir 3.)
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