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Király István
(Ragály, 1921. július 15. – Budapest, 1989. október 19.) tanár, irodalomtörténész, 
szerkesztő, politikus. Gimnáziumi tanulmányait 1931–39 között a Sárospataki Refor-
mátus Kollégiumban végezte. Eötvös-kollégistaként 1939–44-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetem magyar-német szakán tanult, ötödévesen néhány hónapot, mint 
a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa, Bécsben töltött. 1945–47-ben az Országos Köz-
nevelési Tanács titkára, 1947–49-ben az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa, 
egyidejűleg 1948–50-ben az Eötvös Kollégium tanára. 1949–50-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem intézeti tanára, 1950–56-ban docense. 1957–60-ban a Szegedi 
Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. 1960-tól haláláig az ELTE egye-
temi tanára, 1965–88-ban a XX. századi magyar irodalom tanszék vezetője. 1946-tól 
bölcsészdoktor, 1953-tól az irodalomtudomány kandidátusa, 1967-től doktora, 1970. 
február 4-től az MTA levelező tagja, 1979. május 11-től rendes tagja. 1949–50-ben és 
1953–56-ban a Csillag szerkesztője, 1962–63-ban a Kortárs, 1975-től haláláig a Szovjet 
Irodalom főszerkesztője. 1971–85-ben országgyűlési képviselő. 1953-ban Kossuth-dí-
jat, 1973-ban Állami Díjat kapott. 1963-ban a Munka Érdemrend arany fokozatával, 
1970-ben Felszabadulási Jubileumi Emlékéremmel, 1981-ben Szocialista Magyarorszá-
gért Érdemrenddel tüntették ki.



Interjú Király Istvánnal
1989 tavaszán készítette:  Széchenyi  Ágnes

A jegyzeteket írta: Katona Ferenc 
A szöveget gondozta: Mórocz Gábor

A jegyzetek készítője ezúton mond köszönetet Agárdi Péternek segítségéért, melyet az interjúszöveg 
leiratának értelmezése során, valamint a jegyzetek lektorálásával, véleményezésével, korrigálásával és 
több jegyzet megírásával nyújtott. Hasonlóképpen köszöni Bolvári-Takács Gábornak, hogy a sárospataki 
évekkel kapcsolatban fontos adatokkal szolgált s ezáltal segítette pontosítani Király István utalásait. A 
sárospataki évekről egyébként lásd a jelen kötet több dokumentumát és tanulmányát.
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Az alábbiakban nyilvánosságra kerülő életútinterjú Király István elhunyta óta család-
ja engedélyével volt kutatható az Országos Széchényi Könyvtárban. A beszélgetést fél 
évvel Király István halála előtt, 1989. március 30. és április 10. között, az OSZK Hanák 
Gábor vezette Történelmi Interjúk Tárának stúdiójában, a Soros Alapítvány támogatá-
sával, az Oral History Archivum keretei között, Nyíri Béla operatőr közreműködésével 
rögzítették 10 darab UMATIC kazettára. Az interjú felvétele idején Király István már 
súlyos beteg volt. A gépelt szöveget nem láthatta, szerkeszthette, véglegesíthette – nem 
hagyhatta jóvá. Az olykor zaklatott, helyenként töredezett élőbeszéd írott változatának 
gondozása, szerkesztése, elkerülhetetlen kiegészítésekkel és jegyzetekkel való ellátása 
a Király István születésének századik évfordulójára készülő válogatás előkészületeinek 
időszakában történt (Király István: Petőitől Tandoriig. Tanulmányok, esszék, interjúk. 
Szerkesztette, a jegyzeteket és a kísérő szöveget írta Agárdi Péter és Soltész Márton, 
a szerkesztésben közreműködött Katona Ferenc és Mórocz Gábor. Budapest: Osiris, 
2021.). Ott és akkor került sor az elhangzó szöveg stilizálására, értelmező javítására 
– minden esetben megjelölve azt az utólagos, szerkesztői beavatkozásra figyelmezte-
tő szögletes zárójellel –, ahol ez a mondatok érthetősége, a folyamatos olvashatóság 
érdekében elengedhetetlenül szükséges volt. (A szerkesztők kérik az t. Olvasót, hogy 
a számára problematikusnak mutatkozó helyeket az OSZK-ban vesse egybe az immár 
hozzáférhető 078. raktári számú kép- és hangfelvétellel, és észrevételeit ossza meg a 
Történelmi Interjúk Tára munkatársaival, illetve a szerkesztőkkel. Az életútinterjú ki-
adásának munkálataihoz nyújtott segítségéért ezúton mondunk köszönetet Lukács Be-
ának, a Történelmi Interjúk Tára vezetőjének.) A jegyzetekkel ellátott, megszerkesztett 
interjúszöveg kéziratként bekerült az MTA KIK Kézirattárába, valamint az Országos 
Széchényi Könyvtárba, ott a kutatók rendelkezesére áll. 

A terjedelmes és adatgazdag beszélgetés mindazonáltal széleskörű nyilvánosságra is 
kívánkozik. A magyar nemzeti kultúra és gondolkodásmód közelmúltjának fontos 
emléke ez, amelynek megismerésére az utókor érdeklődő olvasói joggal tarthatnak 
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igényt. Király visszaemlékezésének jelentős a történelmi információtartalma, do-
kumentumértéke; tiszteletre méltó személyiségének, küzdelmeinek, igazságainak és 
(olykor önkritikusan megvallott) tévedéseinek önérzetes vállalása. Az örökösök en-
gedélyével most nyilvánosságra kerülő interjú nyomtatott szövegként, olvasmányos 
dokumentumként ugyanakkor további szerkesztést igényelt, olyasmit, amit annak 
idején maga Király István, valamint kérdezői és szerkesztői végeztek el gyakori inter-
júi folyóiratbeli közlése kapcsán. Erre ezúttal nem kerülhetett sor, így ezt a munkát 
a kötet szerkesztőinek kellett vállalniuk. Semmilyen érdemi, tartalmi változtatás, rö-
vidítés, kihagyás nem történt az interjú sajtó alá rendezése során; egyszerűsítésre, tö-
mörítésre, az élőbeszéd írott szöveggé alakítására kizárólag közérthetőségi, nyelvi és 
stiláris okokból került sor. Az élőbeszédben előforduló nyelvbotlásokat, szó- és szám-
tévesztéseket javítottuk, Király István archaizáló vagy sajátosan egyéni kifejezéseit, 
mondatritmusát, szórendjét stb. viszont meghagytuk, szükség esetén értelmezéssel 
láttuk el. Ténybeli, emlékezetbeli tévedéseit – ahol észrevettük – korrigáltuk, de véle-
ményét, értékítéleteit (egy-két kivételtől eltekintve) lábjegyzetben sem minősítettük, 
nem vitattuk. Maradjon meg ez a dokumentum így hitelesen a történelmi emlékezet 
számára.

 Budapest, 2021. április 8. 

Sz. Á.: Tanár Úr, ez egy dramatikus beszélgetés, aminek az a lényege, hogy egy életút 
epikus vázát adja és ugyanakkor szembesítsen azokkal a problémákkal, megmagyarázzon 
problémákat, amelyek a szellem emberét foglalkoztatják. Több beszélgetést, interjút elolvas-
va, ami Tanár Úrral készült az elmúlt időben, talán legélesebben Keresztury Dezsőről és 
az Eötvös Collegiumról szóló emlékezésében szerepel a veriikáció és a falsziikáció mint 
visszatérő fogalompár.1 Tehát a tényekkel való igazolás és a tényekkel való szembesülés. 
Én azt hiszem, hogy ez lehetne a jelmondata a mi beszélgetésünknek is. Tényekkel való 
igazolás abból a szempontból, hogy a történelem nem visszafelé létezik, hanem „onnan ide”. 
Tehát én megérteni szeretném a Tanár Úr életét és a kor életét. Valamint szembesülés abban 
az értelemben, hogy egy generáció másképp éli meg ezt a helyzetet, egy válság felől, egy 
csődhelyzet felől éli ezt meg, és talán a Tanár Úr tanítványaival is megvan egy dramatikus 
szembesülés. A barátai is sokan letértek arról a pályáról, amire ’45 táján, vagy akár koráb-
ban közösen indultak. De kezdjük az elején, a születésénél, annál a családi háttérnél, ami 
útnak indította. 

Az ember a saját múltjából mindig azt emeli ki elsődlegesen, ami a folytonosság szem-
pontjából fontos. Azt tartja megőrzésre érdemesnek. Ha a gyerekkoromat, a családi 
hátteret gondolom végig, mi az, amit abból rendkívül mélyen őrzök? 

Egyrészt apámnak az erkölcsi tartását. Apám református pap volt. Mindig kis 
faluban. Egy tizenegy gyermekes parasztcsaládnak a legfiatalabbja volt, aki egyedül 
tanult a családból, mert általában – nem tudom, milyen babona révén – mindig a leg-
fiatalabbat taníttatták, ahol tehették, ahol mód volt rá. 

Apámé egy sajátos, kétlelkű élet volt. Hogy jellemezzem: nem sokat olvasott, de 
a kedves olvasmányai közé tartozott, és többször elolvasta életében Móricz Zsigmond 
Fáklyáját. ’17-ben, mikor a Nyugatban megjelent, a falujában, Ragályon – ez Gömör 
megyében van – egy zsidó orvos adta neki oda a Fáklyát, és apám elkérte tőle az egész 
évfolyamot, úgyhogy gyermekkoromban ezen a Nyugat-évfolyamon keresztül talál-
kozhattam legelőbb az irodalommal, mert ott állt apámnál. 

Miért érzem, hogy jellemző volt rá a Fáklya? A regény a falusi papnak két 
típusát mutatta fel. Az egyik a „trágyaszagú” pap, aki a falun gazdálkodott, élte az 
úri intelligencia életét, a másik, aki valamilyen vonatkozásban „fáklya” akart lenni. 
Apám ezt a két lelket tökéletesen magában viselte. A hétköznapjaiban egyike volt 
– mondjuk így durván – a trágyaszagú papoknak, aki a papi földön gazdálkodott, 
kocsisa volt, teheneket tartott, szóval az életért és a családjáért küzdött a gazdálko-
dás révén. 

De a belső életében igény volt benne valami nemesebb szellemi életre. Komoly-
ság jellemezte. És a vallásosságának a tartalma – erre később jöttem rá, visszatekintve 
– valamilyen úton-módon a vasárnapra tanult prédikációkból fejlődött ki. Azt hiszem, 

1 Király István Egy tanár portréja. A nyolcvanéves Keresztury Dezső című írásában (Fejér Megyei Szemle, 
1984. 2. sz. 55–81. és in: Útkeresések.Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák. Budapest: Szépirodalmi, 1989. 
186–212.) számos adatot és alapos elemzést közöl az Eötvös Collegiumról is.
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elsősorban Tavaszy Sándor2 és Ravasz László3 prédikációiból. Volt egy Igehirdető ne-
vezetű újság,4 amiben közölték a prédikációkat, amiket ők – a falusi papok – megta-
nultak. 

Ezen keresztül Karl Barth teológiája szivárgott be hozzá, a katasztrofizmus te-
ológiája.5 Barth szerint az Isten és az ember rendkívül messze szakadt egymástól. A 
19. század optimizmusának a végetérése a Barth-teológiában mint katasztrófa-teo-
lógia jelent meg. És Kierkegaard-ra támaszkodott elsősorban Barth, és rengeteg eg-
zisztencialista motívum volt benne, amit apám ebből appercipiált. Hogy mint ember, 
bűnbevetetten él, és valahol az erkölcs és tiszta élet útján kellene nyújtózni Isten felé, 
de ez tragikusan nehéz, szinte lehetetlen. És ami segít rajta, egyedül a gyónás, a belső 
megszabadulás, a saját bűnösségének a bevallása, a saját magával szembenézés. 

Volt akkor a református egyházban egy mozgalom, az úgynevezett Oxfordi 
Mozgalom,6 amelyik pietista, ma úgy mondanák, csoportos, kiscsoportos teológia 
volt. Apám ilyeneket tartott. Az elsők között volt, aki egy falun ilyeneket tartott, és 
egész életében benne volt rendkívül mélyen a bűn-gondolat, és az igény arra, hogy va-
lahogy ettől függetlenül kell élni. Tehát az erkölcsös életnek, a tisztaságnak az önkínzó 
igénye volt meg benne. 

Ez volt az, ami a családi atmoszférát rendkívül mélyen meghatározta, és ez ivó-
dott belém egy életre, és belénk, a bátyámba is. Nem tudom, a bátyámmal kapcsolatban 
említettem-e, hogy apámnak Aranytól a Fiamnak volt a kedves verse, hogy „[Látod, 
én szegény költő vagyok:] / Örökül hát nem sokat hagyok; / Legföljebb mocsoktalan 
nevet: / [A tömegnél hitvány érdemet]”. Tehát a tisztaságnak ez az igénye volt, ami 
betöltötte. Ez végigkísért engem is és a bátyámat is. 

Ez a legmélyebb családi örökség. Úgyhogy, ha a múltamból, a saját folytonos-
ságomból valamit felhozok, ezt hozom fel. A többi melléktéma, mert nem annyira 
fontos… Hogyha még a szülőföldet, a családot és a gyermekkoromat végiggondolom, 
meghatározónak kell tekintenem az alvég-élményt.

2 Tavaszy Sándor (1888–1951) – Református teológus, filozófus, tanár. Magas egyházi állásokat töltött be. 
3 Ravasz László (1882–1975) – Korának legtekintélyesebb, a politikai életben is aktív református lelkésze, 
nagyhatású szónoka, egyetemi tanár, felsőházi tag, 1921-től 1948-ig a Duna-melléki református egyház-
kerület püspöke.
4 Igehirdető. Egyházi beszédek gyűjteménye címmel 1906-tól 1919-ig Nagybányán megjelenő havi folyóirat 
Révész János evangélikus és Soltész Elemér református lelkész szerkesztésében. Király István ezt láthatta 
édesapja könyvespolcán. Az OSZK gyűjteményében 1919. februári az utolsó szám. Nem találtunk bennük 
Tavaszy Sándor- vagy Ravasz László-beszédet. 
5 Karl Barth (1886–1968) – Svájci protestáns teológus, akit XII. Pius pápa a huszadik század meghatá-
rozó teológiai gondolkodójának nevezett. A Király István említette gondolatokkal kapcsolatban értékes 
adatok és fejtegetések találhatók számos, az interneten is hozzáférhető tanulmányban, pl. Takács Ádám: 
Újszászy Kálmán és a ilozóia című írásában (Zempléni Múzsa, 2003. február. 5–23.) és Farkas Szilárd 
PhD értekezésében: Søren Kierkegaard magyar recepciója az 1930-as évek végéig. (Pécsi Tudományegyetem, 
2014.)
6 Király István minden bizonnyal a Frank Buchman (1878–1961) svájci származású amerikai evangélikus 
lelkész által a húszas években kezdeményezett csoport, az „Oxford Group” nevét fordítja „Oxfordi Moz-
galomnak”. Az Oxford Group a harmincas években volt ismertsége és népszerűsége tetőfokán. Tanításai 
szerint a világ minden problémája az egyén félelmeiben és önzésében keresendő.

Az alvég-élményt, amit később Darvasnak a Vízkereszttől Szilveszterig-je7 tuda-
tosított, és főleg Móricznak a Betyárja. Valamikor kilenc éves koromban mentem be 
egy cselédlakásba. Azt az élményt az ember soha nem felejti el. Szóval Váci Mihályt 
nem utolsósorban ezért az élményéért szerettem, „közös pitvar nyirkos földjére / négy 
család köpte tüdejét. / Ki innen jön: – a nép nevére / görcs fogja ökölbe szívét”.8 Én 
nem onnan jöttem, de ezt a gyerekkori élményt soha nem felejtem el. Ez rendkívül 
mélyen bennem maradt. 

A másik ilyen élmény, ami elválaszthatatlan a fiatalságomtól, amit később a 
„peremvidék” terminusában fogalmaztam meg: a széleken élés. Ez a peremvidék je-
lentette a falukat, amikben éltem: Ragályt, Cégénydányádot Szatmárban, mert apám 
később, tizenhat éves koromban oda ment át papnak. És a szatmári őseink, a szatmári 
családi hagyomány, Szárazberek… Ez az Isten háta mögött volt. Magyarország legel-
maradottabb tája még ma is az a szatmári rész, és a gömöri rész is nagyon elhanyagolt, 
és főleg a partiumi, a szárazberki rész, a romániai… A nyaraimat általában ott töltöt-
tem gyerekkoromban. 

A peremvidék-élmény innen nőtt ki; így tudtam visszhangozni Ady Séta bölcső-
helyem körül-jére. 

És még egyet neveznék meg, ami innen jön: az értelmiségi bűntudat. Az úgy-
nevezett úri középosztály tagjaként az a mandarin lét, az a kasztszerű szakadék, mint 
egy ösztönös érzés, gyermekkoromban maradt bennem. Később Szabó Dezső ezen 
keresztül lépett be az életembe, mert anyám is Ilona volt, és az Ilona-napi nagy murik, 
amikről Szabó Dezső Az elsodort falu-ban beszél, kísértetiesen azt a vidéki úri életet 
jelenítették meg.9 És ebből nőtt ki később az az értelmiségi bűntudat, aminek a tuda-
tosításában a népi íróknak volt kulcsszerepük. Kodolányinak olyan művei, mint a Sza-
kadékok, a Fekete víz,10 amelyek ezt a kasztszerű létet, az elszakítottságot tudatosították, 
és Németh Lászlónak a Bűnje.11 Főleg Németh László Bűnje volt az, ami egy alapvető 
élményem volt, amelyik innen, a gyerekkorból adódott. 

7 Darvas József 1934-ben megjelent könyve. – Darvas József (1912–1973) – Tanító, író, újságíró, szociog-
ráfus, politikus gyakori szereplője az életútinterjúnak, hiszen több ízben elvtársi bírálatban részesítette 
Király Istvánt, aki barátjának tekintette őt. 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt alelnöke volt, de az MSZMP 
1932-től elismerte kommunista párttagságát. 1947 szeptemberétől 1956 októberéig különböző kormány-
zati pozíciókat töltött be: előbb építési, majd kultusz-, 1953 júliusa után népművelési miniszter.
8 Váci Mihály: Kelet felől.
9 Az Elsodort falu-t 1931-ben, tízéves korában olvasta – mondta el Király István egy korábbi, M. Kiss Sán-
dornak adott interjújábanban, amelynek javítatlan gépirata a kézirathagyatékban található (MTA KIK 
Kt Ms 2235/57, I–IV). Ezúton köszönjük M. Kiss Sándornak, hogy készségesen azonosította a kéziratot, 
noha 2020. augusztus 6-án, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézetben lezajlott beszélgetésünk során 
nem emlékezett az interjúval kapcsolatos részletekre. A továbbiakban: M. Kiss, 1978–79. Többször utalunk 
majd erre a szövegre, ha az ott levő adatok pontosítják az 1989-ben elhangzottakat. Ugyanakkor az 1989-
est kell az interjúalany végleges (ha nem is tévedésmentes) emlékezésének tekintenünk – hiszen a szó 
legtragikusabb értelmében „az utolsó szó jogán” hangzott el.
10 Szakadékok és Fekete víz – Kodolányi János 1929-ben, illetve 1935-ben megjelent könyvei.
11 Németh László 1936-ban megjelent könyve, amit a megjelenés évében, 15 évesen olvasott el. (M. Kiss, 
1978–79., I./9.)
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Ha a gyerekkort lezárnám, körülbelül ezek azok az alapélmények, amik valahol 
ott gyökereznek, amik akkor csak homályló sejtések és gyermeki meglátások voltak, 
amiket aztán az idő érlelt tudattá. De tudom: ha ezeket a lökéseket nem kapom a gyer-
mekkori élményekben, talán nem zuhantak volna be úgy az életembe ezek a dolgok, 
ahogyan bezuhantak. 

Sz. Á.: Az anyai ág nem meghatározó?

Az anyai ág rendkívül mélyen meghatározó, mert elindított egy fogékonyságot, ami 
Sárospatakon teljesedett ki aztán a pataki élménnyel. Ez volt a kurucos, szabadság-
harcos Czelder-ág. Visszamenőleg a család úgynevezett „Ároni família”,12 ahogyan azt 
mondták. Tehát protestáns lelkészi család nemzedékekre visszamenően: a Joók, Do-
bék, Czelderék. 

A családi legendáriumban két nagy név is élt: Czelder Márton, aki a csángóknak 
volt a papja és Czelder Orbán kuruc brigadéros. Czelder Béla bácsi a nagybátyám volt, 
ő Tisztaberken volt pap, úgyhogy nagyon elevenen éltek ezek bent a családi legen-
dákban. Tehát anyai ágon ebbe a protestáns, kurucos, szabadságharcos hagyományba 
szőtt be a lét. És még egy volt: a nagyapám alakja. Az meghatározó volt. Ő falusi pap 
volt Szárazberken. A méhesben élő pap. Utolsó típusa ennek a méhesben élő ember-
nek, és valahol a méhes emberség vágya – ami a könyvtárban lévő életnek a vágya 
– valahogy gyermekkoromban itt vésődött belém. Tehát ezek azok, amiket itt kira-
gadnék, mint talán leglényegesebb színeket. 

Sz. Á.: Tanár Úr 1921-ben született. A bátyja? 

A bátyám ’19-ben. Két évvel volt idősebb.13

Sz. Á.: ’19-ben. És mindketten Sárospatakra kerültek a kollégiumba. 

Igen. 

Sz. Á.: A bátyja természetesen hamarabb, és ha jól tudom, már a családnak tekintélyt és tisz-
teletet szerzett Sárospatakon. 

Nagyon jó tanuló volt. 

Sz. Á.: Természetes volt, hogy Sárospatakra kerüljön? Ez volt az egyetlen lehetséges út? 

Két okból volt ez természetes. Egyfelől apám ott járt teológiára, így Patak mélyen hoz-
zátartozott az életéhez. Másfelől – ahogy akkoriban mondták –: egy szegény sorsú refor-
mátus pap fia számára Sárospatak nyújtotta a legtöbb lehetőséget. Rengeteg alapítványa, 
ösztöndíja volt. Lényegében én még az egyetemet is pataki ösztöndíjjal végeztem. Tehát 
végig ösztöndíjas voltam. Mert gimnázium lett volna közelebb is, lehetett volna más-
hová menni, de főleg ez az utóbbi ok, és apámnak a nosztalgiái, emlékei Patakra vittek. 

12 Áron a bibliai Mózes bátyja (mindketten Jákob ük-, illetve Lévi dédunokái), ő volt az Egyiptomból 
kivonuló zsidók első főpapja. A főpapi tisztség örökletes lévén, leszármazottai lettek az Áron utáni főpa-
pok. „Ároni família”: család, amelynek több nemzedékében voltak lelkészek.
13 Király Kálmán (1919–1978) – Orvos, a bőrgyógyászat és nemi kórtan professzora.

Sz. Á.: Patakra úgy emlékszik, hogy ott egy népies hangoltságú, intellektuális közlevegő volt… 

Ha Patakot nézzük, először vegyük le Patakról mindazt, ami legenda. Leegyszerűsí-
teném, ha azt mondanám, hogy ez a népies hangoltságú, kurucos, szabadságharcos, 
népies légkör jelentette Patak lényét.14 Patak mindenekelőtt egy kisváros volt, ahol egy 
kamasz végigéli a maga kamaszkorát, és a kisváros élménye az, ami rendkívül nyomasz-
tóan beleivódik egy kamasz életébe. Az összeszűkült keretek, a beszorítottság. A Kosz-
tolányi-könyvemben beszélek erről. Kosztolányi ezen keresztül lépett be az életembe, 
hogy a kisvárosnak reménytelen, fojtó a hangulata. Ady Kisvárosok őszi vasárnapjai… 

Sz. Á.: Nem stilizálás ez? Ezt a gyermek is érezte? 

Nem. Tudatosan ugyan nem érzi a gyermek, de annak, hogy Ady miért lépett be pél-
dául az életembe rögtön, mint kisdiáknak, ez a magyarázata. Egyszerűen ez: mivel az 
életembe belépett és nagyon jelen volt Ady, és meghatározó volt egész életutamban. 

Szokás volt Patakon, hogy a diákok – mendikánsként – elmentek falura egy-egy 
idősebb legátussal együtt. Nekem első gimnazista koromban Vatai László15 – aki akkor 
volt első éves teológus – jutott legátusnak, mikor Disznóshorvát,16 Bánréve, Bánfalva, 
nem tudom már, hogy milyen községek voltak ott együtt, ahol a legátus prédikált a 
pap helyett. A mendikáns, kolduló diák ment házról házra, mondott egy verset, és 
kapott két fillértől húsz fillérig valamit, amit zsebre vágott. 

Gyalog mentünk át az egyik faluból a másikba. És Vatai László Ady-verseket 
szavalt. És megcsapott a versek levegője. És Ady berobbant az életembe. Amire Pata-
kon emlékszem, hogy jártam a pataki dűlőutakon, és a Harc a Nagyúrral és Az ős Kaján, 
ez a kettő volt a kedves versem, ezeket szavaltam. Nem értettem belőlük semmit, de 
azt értettem, hogy „Messziről hívnak, szólongatnak” s „Nem mehetek, nem mehetek”.17 
Azt értettem, hogy „Vállamra üt, nagyot nevet, / S viszik tovább a táltosával / Pogány 
dalok, víg hajnalok, / Boszorkányos, forró szelek”.18 A világ végtelenje és az én beszo-
rítottságom: ez volt az az élmény, amin keresztül belépett. 

Ha ezt az élményt önmagamban elemzem, két összetevőt kell kiemelnem. Egy-
részt apám vallásos hitét, és a maga erkölcsi „nyújtózását” fölfelé. A teljességetikát 
– amit később így neveztem magamban – rendkívül mélyen belém véste: azt, hogy 
az életet csak a maga teljességében érdemes élni. Másrészt az összeszűkítettséget: ezt 
viszont Patak adta meg. A még összeszűkítettebb életet. A kamasz általában, a fiatal, 
amikor érni kezd, önmagában is szűknek érzi az életet. Felfokozottan szűknek érzi 

14 A „lényét” szó talán nem nyelvbotlás a „lényegét” helyett, hanem „freudi elszólás”.
15 Vatai László (1914–1993) – Filozófus, református lelkész. 1935–36-ban nevelőtanár a sárospataki re-
formátus kollégium Angol Internátusában. 1942–43-ban a balatonszárszói konferenciák egyik szervező-
je. 1945-től a Független Kisgazdapárt nemzetgyűlési képviselője. 1947-ben Magyar Közösség-ügy egyik 
mellékperében fogházbüntetésre ítélik, de feltételesen szabadlábra helyezik, és külföldre menekül. 1963-
ban, Washingtonban jelent meg Az Isten szörnyetege: Ady lírája című könyve. Király István több helyen is 
említi Vatait Ady-monográfiájának köteteiben.
16 A település 1950-ben óta Izsófalva néven ismert. (Az ott született Izsó Miklós szobrász tiszteletére.)
17 Harc a Nagyúrral
18 Az ős Kaján



20 21

I n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a lI n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a l

egy kisvárosban, és felfokozottan szűknek érzi, ha valahol egy önkéntelen teljesség-
mámor hat benne, és Ady ezen keresztül lépett be. 

Úgyhogy a kisvárosi élmény meghatározó volt a pataki időszakban, a leszorí-
tottság, a szürkeség, a fantáziátlanság… A csehovi kisvárosok mind erre visszhangoz-
nak. Ez Pataknak az egyik arca, hogy egy közönséges magyar kisváros volt, ahol az 
ember esténként ment ki a pályaudvarra, és nézte, hogy „a pesti gyors / hogy vágtat el, 
mint messzi sors, / új és új állomásra”,19 és minden belévágott, ami ezt az érzést adta. 
Ez az egyik, amit Patakban lényegesnek tartok. 

A másik, ami ezt a nyugtalanságot még tovább fokozta, már egy külön tényező, 
ami az egyéni sorssal is kapcsolódik. Ezt önmagamban úgy nevezem: a manzárdszo-
ba-élmény. Nevezhetném házitanító-pszichózisnak is, de kifejezőbb a manzárdszoba-
élmény fogalma. Éppen abban az évben nyílt meg az Angol Internátus Sárospatakon, 
amikor odakerültem a kollégiumba. 

Sz. Á.: Mit jelent az Angol Internátus pontosan? 

Ez kortörténetileg, művelődéstörténetileg rendkívül lényeges dolog. Klebelsberg Ku-
nónak ez volt az utolsó nagy kultúrpolitikai ténykedése. Közvetlenül ennek a megnyi-
tása előtt bukott meg. Klebelsberg a modernizáció híve volt, konzervatív alapon. Azt 
tudta, hogy szükség van elit értelmiségre, illetve arra, hogy elit értelmiséget képez-
zenek. Rendkívül okos, koncepciózus politikus volt, és rendkívül jó politikus, mert 
végre is tudta hajtani, amit akart. Tudniillik, Tisza Istvánnak volt valaha a bizalmasa, 
titkára, aztán államtitkára, és ’19 után az ellenforradalmi kormányban az egyik első 
belügyminiszter volt.20 Rengeteget tudott emberekről, féltek tőle, és ezért a kultúra 
számára tudott pénzt „kihasítani”. 

És ő ebben a koncepciójában az elitértelmiség-képzést helyezte középpontba. 
Az elitértelmiség-képzést, amivel a modernizációt meg akarta oldani. Ennek hozta 
létre az intézményeit, a külföldi Collegium Hungaricumokat, a nagy kollégiumokat, 
például a Szent Imre Kollégiumot aztán Szegeden,21 a nagy diákkollégiumokat és az 
elit gimnáziumokat. Három ilyen híres elit gimnázium fűződik a nevéhez, amit ő ho-
zott létre: Gödöllőn, az a cisztercitáké volt, és francia beállítottságú, ha jól tudom; 
Pannonhalmán, a bencéseké, az olasz beállítottságú volt. És a protestánsok panasz-
kodtak, hogy ők nem kapnak semmit. Erre a protestánsoknak egy angol beállítottságú 
gimnáziumot ígért Sárospatakon, és ehhez egy internátust.22 

19 Kosztolányi Dezső: Ha volna egy kevés remény
20 Klebelsberg Kuno (1875–1932) 1916 márciusától volt Tisza István miniszterelnökségi politikai állam-
titkára. 1921. december 6-án lett a Bethlen-kormány belügyminisztere, Ráday Gedeon utódaként. A Ta-
nácsköztársaság bukása után, 1919. augusztus 1-től, Peyer Károllyal kezdődően több belügyminiszter 
váltotta egymást: Ráday a kilencedik volt a sorban, Klebelsberg a tizedik. 1922. június 16-án adta át a 
belügyminiszterséget Rakovszky Ivánnak, egyszersmind Vass Józseftől átvette a kultusztárcát. 1931-ben 
mondott le miniszteri posztjáról, összefüggésben Bethlen István távozásával is. 
21 Szegeden a húszas évek elejétől 1948-ig működött a Szent Imre Kollégium.
22 Valójában a gödöllői premontrei gimnázium francia tagozata 1938-ban létesült, a pannonhalmi bencés 
gimnázium olasz tagozata 1939-ben, tehát a sorrend fordított.

A Klebelsberg-féle elitintézmények az ország gazdagjainak szóltak; a konzerva-
tív alapot ez jelentette. Hogy lássa, ennek utánanéztem, mert foglalkoztam ezzel a do-
loggal. Mikor én ’31-ben az Angol Internátusba kerültem, akkor ezerhétszáz pengőbe 
került23 egy angol internátusi növendék taníttatása a szülőknek. Hogy az arányokat 
lássa: havi nyolcvan pengő volt a kezdő tanári fizetés. Tíz hónapra elosztva körülbelül 
százhetven pengő volt havonta, amibe került egy angol internátusi gyerek a szülőnek 
akkor, amikor nyolcvan pengővel kezdett egy tanár, és a havi kétszáz fix volt az esz-
mény. Tehát itt gazdaságilag is csak az elit tudott tanulni. Mind gazdaságilag, mind 
pedig felszerelésben és ember-, tanáranyagban elit intézmény volt. 

Patakon nagy vitát váltott ki a klebelsbergi terv. Patak mindig a szegények is-
kolája volt. És az iskola igazgatótanácsa, ezek a vastagnyakú kálvinisták elkezdtek 
zsörtölődni, hogy ez méltatlan Patak hagyományaihoz. Erre kitalálta egy Elekes ne-
vezetű igazgató,24 aki nagyon jól együttműködött Klebelsberggel, hogy Patakon min-
dig voltak szolgadiákok. Tehát nem csak a szegények iskolája volt, abban az értelem-
ben, hogy csak szegények tanultak, de ott tanultak a nemes úrfiak is, és mellettük a 
szolgadiákok. Ezt a pataki hagyományt kell tovább örökíteni az angol internátusban 
is, és így az angol internátusnak voltak a bentlakói, akik havi százhetven-száznyolc-
van pengőbe kerültek a szülőknek és fönn, a manzárd-szobában tizenkét szegény 
sorsú jó tanuló lakott.25 

A bátyám révén, mikor először feltöltötték ezt a manzárdszobát, mikor én oda-
kerültem 1931-ben, bekerültem ebbe a szobába. A szolgadiákság akkor abban állt, 
hogy tanítanunk kellett a lentieket. Egyrészt ingyen is. Ki volt adva mindenkinek egy 
csoport, akivel köteles foglalkozni. Másrészt pedig, akinél szükség volt rá, pénzért, 
ami akkor a házitanítói minimális fizetség volt. 

Ilyen típusú diákként éltem nyolc éven át a manzárdszobában. Ami gyakorla-
tilag azt jelentette, hogy házitanítóként Magyarország legfelső tízezrének az életét 
láttam és ismertem meg. Ezt, aki már nem ilyen kasztrendszerben él, nem tudja el-
képzelni. Hogy mit jelentett ez a házitanító lét! Ha valaki kíváncsi rá, Nagy Lajosnak 
a könyveiben van ez pontosan benne. Nagy Lajost ezért szerettem, mert ugyanezt a 
házitanító pszichózist írta meg. 

A házitanító cseléd volt, de ugyanakkor szellemileg mégis magasrendű. És ebből 
jött egy olyan ellentmondás, ami pszichológiailag rendkívül mélyen alakította át az 
embernek az egyéniségét. Nem az emberekkel volt baj, mert a tanítványaim közül 
voltak, akik barátaim lettek, és lényegében egy életre azok maradtak. 

23 Helyesen: akkor évi 1400 P, 1933-tól 1300 P volt.
24 Elekes Imre (1872–1951) 1904-ben lépett tanári szolgálatba Patakon, 1927–33-ban a gimnázium igaz-
gatója, közben kétszer közigazgató, 1931–34-ben az Angol Internátus alapító igazgatója.
25 A sárospataki református őiskola theológiai akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1937–38-ik iskolai évről 
című évkönyvben (Sárospatak, 1938. A továbbiakban: Pataki értesítő és a tanév évszámai), a 186. lapon 
olvasható: „Az Angol-Internátus manzárd termébe felvétettek évi 60 pengőért: Deme László, Király Ist-
ván…” – stb. összesen tizenketten.



22 23

I n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a lI n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a l

Baranyai Ákos26 például, aki Baranyai Zoltánnak a fia volt. A Népszövetség mel-
lett Baranyai Zoltán képviselte Magyarországot. Aztán Teleki Pál Chicagóba küldte 
ki, mint konzult, de lényegében a békemegbízásokkal, hogy az angolszász hatalmakat 
próbálja Magyarország javára hangolni, és főleg Amerikát. Tudniillik Baranyai Zol-
tánnak27 nagyon jó barátja lett Genfben Allen Dulles.28 Ákosnak, a fiának Allen Dulles 
volt a keresztapja, és Baranyai Ákost Allennek hívták Dulles után, tehát még így is 
érződött a kapcsolat. Ákos például nagyon jó barátom volt. Ő élete végéig az maradt. 
Az amerikai meghívásomat ő intézte el. 

Jó barátom volt a tanítványaim közül Horváth Pista is. Neki az OMKE29 főtitká-
ra volt az apja. Híressé úgy vált a fiú, hogy ő csinálta Szent-Györgyi Albert árnyéká-
ban Szegeden a diák-színjátszó csoportot.30 Félzsidónak számított, volt egy szerelme, 
a színjátszó csoportnak egy tagja ott Szegeden, és ’41-ben kettős öngyilkosságot kö-
vettek el. Őt matematikára tanítottam Sárospatakon. Egy évvel járt alattam, hét éven 
át voltam a házitanítója, és épp úgy, mint Ákosnál, családilag mindig, mindenképpen 
otthon voltam közöttük. Tehát nem az emberekkel volt baj, hanem a társadalmi sze-
reppel, amit kiosztott ránk a születésünk. 

Mondok egy példát arra, hogy mit jelent az emberi megaláztatás, szégyen, amit 
az ember ilyen helyzetben megtapasztal. Sose felejtem el, amikor apám Fehérgyar-
maton megcsináltatta nekem az első öltönyt, a fehérgyarmati úri szabóval, aki külön-
ben szántott-vetett. És apám borzasztó büszke volt, hogy ő ennyit áldozott értem, és 
én is borzasztó büszkén feszítettem. És az angol internátusban egyszer megyek le a 
lépcsőn, szembe jön velem Dálnoki Miklós Bélának, a későbbi miniszterelnöknek a 

26 Baranyai Ákos Allen (az Egyesült Államokban Allen Baranay néven) Budapest, 1923. június 10. – 
U.S.A. 1980. május 18. – Az amerikai autóiparban magas beosztásban dolgozó üzletember volt. A fenn-
maradt levelezés (MTA KIK Kt Ms 2187/81-85 és Ms 2197/27-70) tanúsága szerint hűségesen tartotta a 
kapcsolatot egykori tanítójával, feleségével és gyermekeivel gyakran látogatott Budapestre. Király István 
és Király Júlia is felkereste őt és családját az Egyesült Államokban. – A Pataki értesítő, 1938–39 161. lapján 
olvasható, hogy az előző nyári szünidőben Baranyai Ákos és Király István Svájcban járt.
27 Baranyai Zoltán (1888–1948) – Irodalomtörténész, diplomata. 1920-tól a berni követségen, utóbb 
Genfben a Népszövetség mellett működő magyar titkárságon teljesített szolgálatot. A Magyarország 
Tiszti Cím- és Névtára 1941-es kötete szerint (38/1.) Chicagóban „ideiglenes II. osztályú főkonzulként” 
dolgozott. Az 1943-as kötet adata szerint (39/2.) Franciaországban, a kollaboráns Vichy-kormánynál 
akkreditált követség „ideiglenes I. osztályú követségi tanácsosa” volt. Barcza György memoárja szerint 
Baranyai Zoltán lemondott a szolgálatról, és nem ismerte el a Sztójay-kormányt. (Barcza György: Dip-
lomata emlékeim, 1911–1945. Budapest: Európa–História, 1994. 2. köt. 364.) A háború után Amerikában 
telepedett le, és 1947-től haláláig francia irodalomtörténetet és jogot tanított az Egyesült Államokban, 
valószínűleg a pennsylvaniai Indiana Universityn. 
28 Allen Dulles (1893–1969) – Amerikai diplomata, a II. világháború idején, az Egyesült Államok hírszer-
zésének vezető egyénisége. Utóbb a Központi Hírszerző Hivatal (CIA) igazgatója. Bátyja, John Foster 
Dulles (1888–1959), az Eisenhower adminiszráció külügyminisztere. Allen Dulles neve fölmerült a Rajk-
perben Szőnyi Tibor svájci kapcsolatai között.
29 Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés.
30 Ifj. Horváth István (1922–1941) és az egyetemi színjátszók általa rendezett Hamlet előadásában Gert-
rudis szerepét alakító szerelme, Tóth Kata 1941. október 17-én a budapesti Carlton Szállóban követett 
el öngyilkosságot azt követően, hogy 1941. augusztus 8-án életbe lépett a „fajgyalázásról” szóló III. zsi-
dótörvény.

fia, aki eggyel járt alattam.31 Azt a gúnyos mosolyt, ahogy végignézett rajtam!… „Azt 
a…! Új ruhád van?” És áradt belőle a gúny, a megvetés. Valaki, aki a civilizatorikus 
kultúrába úgy született bele… Amit az ember soha nem tud elsajátítani, ha ebbe nem 
születik bele. 

Tehát az Angol Internátusban élőknek nagyon magas civilizatorikus kultúrá-
juk volt. Miben jelentkezett ez? Például tudtak öltözködni. Én még ma sem tudok 
öltözködni. A ruhadarabok még akkor sem állnak jól rajtam, ha a legkiválóbb szabók 
csinálják. 

Tudtak enni. Én még ma is rondán eszem. Mint házitanító, szünidőben gyakran 
voltam náluk, és mivel nagyon érzékeny voltam, észrevettem a gúnyos mosolyt, mi-
kor a villát így fogtam [öklével mutatja, hogy marokra fogta], vagy megfeledkeztem 
önmagamról, és szürcsöltem. Tehát elválasztott tőlük az evésnek a kulturálatlansága. 

Tudtak nyelveket. Én megtanultam szorgalmasan a nyelveket, de ha megszóla-
lok, úgy beszélek, mint aki egyenesen Cégénydányádról jött. Tehát valósággal lerí az 
emberről a primitivitás, mert az idegen nyelvet csak gyerekkorban lehet úgy magunk-
ba szívni, hogy tökéletes legyen. És még sorolhatnám ennek a civilizatorikus kultú-
rának a jegyében a lenézéseket. A megvetéseket érezni, néha egészen bántó módon: 
mindezt soha nem felejtem el. Egy életre belém ivódott. 

Egy másik példa: már Pesten voltam, első éves vagy másodéves kollégista. Ákos, 
aki barátom maradt és Lukács György, akinek az apja szintén miniszter volt, az egyik 
híres horthysta miniszter,32 meghívtak, hogy valami barátjukat búcsúztatják, utazik, 
diplomata gyerek, menjek én is ki a búcsúztatásra, és utána elmegyünk valahová. Ki-
mentem, ott állunk vagy öten-hatan, olyan tizenhét-húsz éves fiatalok. Megjelenik az 
akkori pesti társasági életnek az egyik legelőkelőbb híres nője, Vojnits33 bárónő, aki 

31 A Pataki értesítő, 1937–38 szerint vitéz Dálnoki Miklós Lajos 1938. május-júniusban jó eredménnyel 
érettségizett, tehát egy évvel Király fölött járt, s nem alatta. 
32 Lukács György (1865–1950) – 1905–1906-ban volt kultuszminiszter. Elképzelhető, hogy az ő uno-
kájáról van szó, aki nagyapja keresztnevét örökölhette. Horthy kormányzósága idején egyetlen Lukács 
vezetéknevű miniszter létezett, Lukács Béla (1892–1958), aki 1938–40-ben földművelésügyi államtitkár, 
1942–44-ben pedig hadigondozási tárcanélküli miniszter volt. Nem végeztünk kutatást azügyben, vajon 
Lukács Béla a volt kultuszminiszter fia és Király István barátjának apja volt-e.
33 Vojnits bárónők, akiknek neve belefér az időkeretbe: Margit Mária Adél Olga, 1890–? – Konstancia 
(Szidi) Klarissza Alexandrina Mária, 1893–1980. (Gudenus János József: A magyarországi őnemesség XX. 
századi genealógiája [öt kötetben]. Hely és kiadó nélkül,1990–1999. 4. köt. 200. – A továbbiakban: Gudenus.) 
Lehet azonban, hogy a Király István említette eset szereplője nem bárónő volt, hanem báróné. – Az 
elektronikusan kutatható sajtóban az 1930-as években négy ízben olvashatunk Vojnits bárónőről vagy 
bárónéról. 1934. április 24-én a 8 Órai Újság 2. lapján szerepel Vojnits bárónő, aki Sipőcz Jenőné, Almásy 
Imréné és Mikszáth Kálmánné társaságában szemléli a Parlament egyik ablakából Tisza István emlékmű-
vének leleplezését. A Függetlenség 1935-ben két ízben említi Vojnits bárónét. Július 7-én a 19. lapon abból 
az alkalomból, hogy „francia paraszt-vászon ruhában az egyik lugasban hűsöl” a Szent Gellért Hullám-
fürdőben, december 18-án, az 5. lapon pedig azért, mert férje, báró Vojnits Miklós választókerületében, 
Tompán minden szegény gyermeknek ruhát ajándékozott. (Erről a Budapesti Hírlap december 12-i száma 
is megemlékezik egy mínuszos hírben, a 9. lapon.) – Lásd erről a témáról a Társaság című lapra vonatkozó 
jegyzetet is!
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a Társaság34 című lapban állandóan szerepelt. Odamegy a fiatalokhoz, mindegyiktől 
megkérdi: ki az apád, ki vagy te? Mikor hozzám ért, rám nézett és továbbment. Tudta, 
hogy engem nem kell megkérdezni. Egyszerűen rám volt írva, hogy nem oda illek. Na, 
ezt nevezem manzárdszoba-élménynek. 

Ez az élmény azért volt rendkívül erős, rendkívül mély, mert a civilizatorikus 
kultúra nevében néztek le (amiről egyszerűen a születés tehet), mikor a lényegi kultú-
rában tudtam, hogy sokkal magasabban állok, hiszen a házitanítójuk voltam. De azért 
jogos volt a lenézésük, és nekem szégyellnem kellett magamat emiatt. És az a hübrisz, 
amelyik egy elegáns, kulturált lenézés volt, lekezelés – fájó sebként egy életre bennem 
maradt. Meggyőződésem, hogy ha ez a házitanító pszichózis, ez a manzárdszoba-él-
mény nincs olyan mélyen bennem, akkor az életutam másképp alakul. 

Ez annyira mély élmény volt, hogy odaállított a kivetettek oldalára! És ez 
szélesbült ki később világméretű manzárdszoba-élménnyé. A nyugati hübriszre gon-
dolok. Maga nem tudja elképzelni, hogy az milyen borzalmas tud lenni. Ugyanaz, mint 
a manzárdszoba-élmény. 

Éppen ez a nyugtalanság űzött ki a világba tizenhat éves koromban. Tizen-
öt éves koromban apáméknak kijelentettem, hogy én többet egy nyarat sem töltök 
otthon, megyek ki a világba. Apám kétségbe volt esve, és akkor elintézte, hogy egy 
német–magyar cseregyerek akcióba kerüljek be. Ott kint, Németországban megta-
nultam, amit a német diákok akkor már csináltak, az úgynevezett trempelést.35 An-
nak neveztük. Ma autóstopnak mondanák. És ’39-cel bezárólag minden nyáron autó-
stoppal jártam Európának az országútjait. Ez is meghatározó élmény volt! Én abban 
a tudatban nőttem fel, hogy ez az ország ez Nyugat, hiszen mi védtük itt a keresz-
ténységet, és körülöttünk van a Balkán; de ezzel szemben most meg kellett éreznem, 
hogy a világ tudatában mi vagyunk a Balkán. Az ugyanaz volt, mint a manzárdszoba 
élménye. Hogy a világban is manzárdszobalakó vagyok. Tehát ott is ugyanilyen se-
beket kaptam. Főleg Németországban. Ez ennek a nyugati hübrisznek a maximális 
megjelenése volt, mert lényegében a fasizmus, a „Herrenvolk” ennek a nyugati indi-
vidualista hübrisznek a felfokozott tudata volt. Értem ezen a lenézést a barbár, cigány 
néppel kapcsolatban, ami odáig ment, hogy egy német nő nem volt hajlandó velem 
lefeküdni, holott majd meggebedt értem.36 Ez valamikor ’41-ben történt. Egyszerűen 
azért, mert én alacsonyabb rendű vagyok. 

34 A Társaság című Szépirodalmi és Társadalmi Képes Hetilap 1914 és 1944 között jelent meg számonként 
16 lap terjedelemben, sok képpel, melyek javarészt esküvőkön, bálokon készültek, vagy májusban például 
a lóversenypályán, ahol a Vas István egyik dalszövegében is emlegetett Király-díjért futottak a lovak. A 
könyvtári információ szerint a Park-, az Úri- és a Golf-klub lapja volt. Szúrópróbaszerű kereséssel 1939 
és 1942 között megtaláltuk a Vojnits nevet: az 1941. október 12-i szám közli Bajsai Vojnits Andrásné 
portréját. Bárói címet a képaláírás nem említ. Gudenus sok báró bajsai Vojnitsról tud, de András nincs 
közöttük. Elképzelhető, hogy valamiért nem volt jogosult a bárói cím használatára.
35 A német „trampen” szóból, amely autóstoppolást jelent.
36 A németországi élmények dokumentuma Király István irathagyatékában a – feltehetően 1939 nyarán 
vagy korábban keletkezett – Németoszág (Karcok) című töredék (MTA KIK Kt Ms 2176/24), amelyben 
igen kritikusan ír a hétköznapok hitleristáinak felfuvalkodottságáról.

Még ma is, ha nyugaton járok, minden vendégmunkásra úgy nézek, mint a sors-
társamra. Úgy érzem, én vagyok ő, mert ezt az élményt hoztam magammal gyerek-
koromból. Ez az, amit a manzárdszoba-élménynek nevezek. Ami rendkívül mélyen 
belém ivódott. A sárospataki Angol Internátus manzárdszobájának az élménye. 

Mert óriási volt a kasztszerű távolság a fent és a lent között. Soha én ezt a kaszt-
szerű távolságot nem éreztem volna, mert csak a közvetlen mellettem lévő kasztokkal 
lett volna kapcsolatom. A manzárdszoba-élmény adta meg ehhez az alapot. És ugyan-
ezt a távolságot és ugyanezt a megszégyenítést éreztem később egy magasabb rendű 
civilizatorikus kultúra oldaláról. 

Ezek azok az élmények, amik alakítóan hatottak rám. Tehát, ha Patakkal valamit 
összekötök magamban, az elsősorban ez a manzárdszoba-élmény. Az egyéniségem 
formálásában ez játszotta az alapszerepet. 

Hogy alakul egy élet, ha két ok löki lázadásba: egyrészt a teljességvágy és a beszo-
rítottság-érzés, másrészt pedig ez a manzárdszoba-élmény? 

Itt került be az életembe két dolog, amelyik meghatározó volt. Az egyik: egy-
szerűen így lettem úgynevezett „züllött életű”. Tehát bekövetkezett egy anarchista 
lázadás, amelyik egyszerűen egy életforma-lázadás: áttevése az életnek az engem kikö-
zösítő nappalból az éjszakába. 

Sz. Á.: Ennek az a lélektani motivációja, hogy „úgysincs módom átlépni a kaszthatárt”?

Hogy mi volt akkor, amikor én elkezdtem? Mikor a vallásos hitem szétomlott, az 
tizennégy-tizenöt éves koromban volt. Akkor ott maradtam egy teljesen kapkodó, 
szétesett élettel. Addig az apámnak az erkölcsi szabályai, amiket Tóth Tihamér37 is 
felerősített, rendkívüli módon befogták az életemet, és akkor egyszerűen ennek a rob-
banásnak ki kellett törnie. 

A másik, ami közrejátszott – megint a pataki értékrend. A dzsentri értékrend 
volt uralkodó Patakon is. A dzsentri értékrend antiintellektuális. Lenézte az intellek-
tuális életeket és léteket. A dzsentrieszmény a duhaj, és nem a könyvember. A Her-
czeg Ferenc-regényekben ez benne van, ha egyszer végigelemzi őket… Az egyetemen 
mindig el szoktam mondani, mit jelent a „dzsentri eszmény”. Ott Horkay Feri, a kra-
kéler, a duhaj az eszmény; a duhaj Elefantovics és Horkay Feri.38 És a könyv-életek, 
az intellektuelek minden Herczeg-regényben ellenszenvesek. Ez az antiintellektuális, 
dzsentroid életeszmény rendkívül mélyen bevette magát a magyar életbe. Még ma is 
jelen van. De Sárospatakon ez a dzsentrieszmény volt a meghatározó a város közvet-
len levegőjében. 

Én könyvember voltam, rengeteget olvastam, jeles tanuló voltam. Önmagamat 
feszíteni vágyva, hogy lökjem szét a kereteket, minden országos versenyt, amit csak 
lehetett, megnyertem. Nyolcadikos gimnazista koromig nem volt kiírva olyan orszá-
gos verseny, amit nem én nyertem meg. 

37 Tóth Tihamér (1889–1939) – Római katolikus püspök. Híres könyve a kamaszokat szexualitásuk elfoj-
tására ösztönző A tiszta ériúság (1923).
38 Horkay Feri és a „duhaj Elefántovics” az 1893-ban megjelent Herczeg Ferenc-regény, A Gyurkovics-
lányok szereplői.
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Ha a Magyarosan39 írt ki két alkalommal pályázatot a „magyar diákhivatás” kér-
déséről, először az első díjat nyertem, másodszor a második díjat. Ha kiírtak egy ilyen 
pályázatot, hogy „Miért válasszuk életünk hivatásává a kereskedői pályát?” – első díjat 
nyertem. [Ezt nevetve mondja.] A műszaki életben: „A technika szerepe az ember 
életében” – első díjat nyertem.40 Tanulmányi versenyt nyertem. 

De ez nem adott igazán tekintélyt, noha gimnazista korom alatt, ami akkor 
nagy szó volt, kétszer közölte a Pesti Hírlap képes melléklete az arcképemet – annak 
kapcsán, hogy országos versenyeket nyertem. És így a híres diák legendája volt kö-
rülöttem.

Igazán tekintélyt az adott, mikor elkezdtem kocsmába járni, inni, nőzni, kár-
tyázni. És ez is hajtott. Egyszerűen nem akartam kilógni a sorból. Addig magológép-
nek csúfoltak. Aztán elkezdtem kocsmába járni, és azt is merészebben tudtam csinálni, 
mint ők… 

Sz. Á.: Ez még Patakon volt? 

Igen, ott. Tizenhat éves koromban kezdődött. Elkezdtem az éjszakai életet. Egyszerű-
en kiszöktem éjszaka az internátusból, mentem a város kocsmájába, a cigánnyal pertu 
barát voltam, otthon éreztem magam a kuplerájban, a bordélyban, Patakon… Ott kez-
dődött először egy prostituálttal egy nagy szerelmem. Ez bizonyos okok miatt aztán 
kiteljesedett Pesten. Sokkal erőteljesebben. 

Arról majd Pesten kell beszélni. Pesten a züllésnek a legmélye volt, amiben él-
tem. Tehát az önpusztító élet volt maradéktalanul. Egy mintaszerű diák nappal. Min-
taszerű abban az értelemben, hogy minden vizsgámat kitűnőre tettem le, minden kol-
lokviumomat. De az éjszakám az Eötvös Collegium szabályaitól és lététől eltérően az 

39 A Pataki értesítő, 1937–1938. 76–77. beszámol arról, hogy az 1937–38-as tanévben „a Magyarosan c. 
nyelvművelő folyóirat 1937. októberi száma a fővárosi és vidéki tanulóifjúság számára pályázatot hirde-
tett: »A magyar diák hivatása anyanyelvünk védelmében« címmel. A beérkezett 422 pályamű közül az 
első díjat (100 pengőt) Király István, gimnáziumunk VII/a osztályú tanulója nyerte el 33 gépírásos ívrét 
oldalra terjedő pályaművével. A bírálatból szükségesnek látjuk közölni a következőket: »Befejezésül egy 
sereg idegen szóra ajánl maga alkotta magyar szót. A szerző mindvégig ura a tárgynak. A nyelvhelyességi 
irodalomban biztos és nagy területre kiterjedő jártassága van, minden fontosabb állítást egész sereg szak-
irodalmi hivatkozással erősít meg vagy abból vonja le. Anyagát igen ügyesen csoportosítja, fejtegetése 
logikusan fűzött gondolatsor fonalán halad, minden zökkenés nélkül. Feltűnő stílusának kiforrottsága. 
Nyelve színes és változatos.« […] Király István magyartanára dr. Jakob Károly.” A bíráló bizottság elnöke, 
az irodalomtörténész Pintér Jenő, a budapesti Tankerület kir. főigazgatója „Kedves fiam!” megszólítással 
levélben gratulált a győztesnek (Ms 2176/44.)
40 A Pataki értesítő, 1937–1938. ugyanott beszámol arról is, hogy az 1937–38-as tanévben „a »Műszaki Vi-
lág« szerkesztősége által tanulóink számára rendezett pályázaton a felsős osztályok közül a legjobb mű 
szerzője: Király István VII/a o. t. vitte el a 120 pengős pályadíjat és »A modern technika« c. könyvet. 
[…] Király István dolgozata »Kik viszik előre a civilizációt?« a »Műszaki Világ« egyik számában meg 
is jelent.” Valóban. „A Műszaki Világ pályázatán Király István, a sárospataki főiskola gimnáziumának 
hetedikese nyerte az első díjat” – jelenti A Műszaki Világ című lap 1938. április 16-i száma 7–8. lapján, 
ahol közlik is a 16 éves győztes Kik viszik előre a civilizációt? című esszéjét. Ez feltehetően Király István 
első olyan írása, amely szélesebb nyilvánosságban – tehát nem diáklapban – nyomdafestéket és napvi-
lágot látott.

éjszakai élet volt.41 És az éjszakában maradéktalanul otthon voltam. Az éjszakának az 
alvilágában. De ez már egy későbbi történet.  

Ez a lázadásnak egy formája volt. Patakon még egyszerűen tiltakozás volt a jó 
tanulóság ellen, és a dzsentrieszménynek való behódolás. De egyre inkább egy élet-
anarchia áradt bele. Ez volt az egyik tiltakozási lehetőség. És volt egy másik is. Itt 
lépett be nagy erővel a népi irodalom. 

Pataknak kultúrtörténetileg az ad különös érdekességet, hogy a ’30-as években 
ez a közeg volt az, amelyikbe a népi írói szellem a legmélyebben behatolt és jelen volt. 
De erről szólnék még néhány szót, hogy miért alakult így. 

Egyrészt azért, mert az úgynevezett szabadságharcos, kurucos hagyomány Pa-
takon a kövekbe volt vésve. A kuruc dalokban úgy éltünk, mint a saját levegőnkben. 
Komáromi János42 volt a híres pataki író, aki ezt a kuruc mitológiát megalkotta, pél-
dául az Esze Tamásban. És ott rendkívül mélyen jelen volt. És a népi írói hagyomány, a 
népi írói mozgalom elválaszthatatlan ettől a hagyománytól. Mint irodalomtörténész, 
pontosan tudom, hogy miért adódott ez így. 

A másik: hasonlóképpen rendkívül befolyásos volt Patakon az úgynevezett tu-
ranista hagyomány. A régi pataki diákoknak legendájuk volt. Márpedig a turanizmus-
nak az egyik híres költője, Zempléni Árpád, sárospataki diák volt.43 Patakon minden 
könyve megvolt. Tehát éreztette a hatását az a keleti mítosz, ami a turanizmushoz 
hozzátartozott… Amelyiknek egyszerre volt egy nagyzási oldala, a Teleki Pál-féle tu-
ranizmus, amelyik lényegében a pángermanizmus mintájára egy magyar birodalmi 

41 Fennmaradt egy levél, amelyben Király István bocsánatot kér az Eötvös Collegium igazgatójától mél-
tatlan viselkedéséért. MTA KIK Kt Ms 2618/43. – „A Collegium szabályait szükségesnek tartom. Cél-
szerűek és természetesek. Az egyéni szabadságot csak olyan mértékben korlátozzák, amilyen megszorí-
tásokra minden, még a legliberálisabban értelmezett közösség keretén belül is szükség van. Belső, lelki 
motívumokból megérthetőnek vélem, hogy valaki ezeket a szabályokat áthágja, de ha botlását utána nem 
igyekszik jóvátenni, hanem takargatja, leplezi, ezt az eljárást erkölcstelenségnek, a pontos és súlyos szót 
megtalálva rá: alattomosságnak tartom. Ilyen esetben semmiféle mentő vagy enyhítő körülmény jogo-
sultságát nem ismerem el. Az ilyen ember nem való a közösségbe. Eljátszotta jogait. – Elismerem, hogy a 
Collegium szabályait az 1942/43. tanévben a fentebb vázolt értelemben – tehát a legmenthetetlenebb és 
egyáltalán meg nem bocsátható módon – átléptem, habár Igazgató Úr szóban többször is figyelmeztetett. 
Hogy még kollégista vagyok, csak Igazgató Úr egyéni jóindulatának köszönhetem. – Ha egyszer a jövőben 
ezt a vallomást szemem elé tárják, tagságomról azonnal, önként lemondok. – Budapest, 1942 [1943]. évi 
január hó 30-án. – Király István”
42 Komáromi János (1890–1937) – Író, újságíró. A sárospataki kollégium diákja volt. Pataki diákok címmel 
regényt írt gyermekkoráról, amelyet a kollégiumban töltött.
43 Zempléni Árpád (1865–1919) – Költő, műfordító. Iskoláit Sárospatakon és Debrecenben végezte. 
1910-ben megjelent Turáni dalok című verseskötetével nagy népszerűségre tett szert: a kötetet német és 
angol nyelvre is lefordították. – A nacionalizmusról 1960 áprilisában, az Irodalomtörténeti Intézetben 
rendezett vitán (lásd a 397. sz. jegyzetet) Király István épp Zempléni Árpád értékelése kérdésében szállt 
vitába Somogyi Sándorral, aki ezt mondta: „…a századvég egyik számottevő költője, a modernek közé 
tartozó Zempléni Árpád […] – igaz, hogy szubjektíve nemes szándékkal – újmódi fajmitológiát hirdet: 
arra ösztönöz, hogy az összes turáni népek tömörüljenek egy táborba a fenyegető árja veszedelem ellen.” 
Király István hozzászólásában rámutat: „Zempléni Árpád turanizmusát éles szavakkal ítélte el a refe-
rátum. S a gondolatot mentegetni hiba is lenne. A mind jobban elprovincializálódó 48-asságnak egyik 
kései terméke volt ez a hamis nacionalista illúzió. Mégis a kor nacionalista eszméi között nem ez volt a 
legveszélyesebb, a legmegtévesztőbb.”
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gondolatnak volt a megfogalmazója, de volt benne egy kuruckodó, kisnépi megfo-
galmazás is. Zempléni Árpádnál ez volt jelen. A másfajta, a keleti barbár dac, amelyik 
szembevág, mint Bloknál a Szkítákban.44 Keleti barbár dac, amely szembeszáll a nyu-
gati hübrisszel, lenézéssel. Ez is rendkívül mély gyökerű volt itt. 

Nagyon nagy hatása volt Patakon, amikor odakerültem, már rögtön, Szabó 
Dezsőnek. Valóságos legendája volt. Korán sötétedik címen akkor jelent meg egy di-
ákantológia, ami Kárász József és Nagy István írásait tartalmazta.45 Ők később mind 
szerepet játszottak a magyar szellemi életben. Az antológia miatt kizártak embere-
ket, mint kommunistákat, és úgy suttogtak róluk, hogy ezek Szabó Dezső-tanítvá-
nyok. Szabó Dezső akkor volt a legüldözöttebb név.46 Így került az én kezembe is 
Szabó Dezső. 

Tehát ezek voltak azok a szellemi szálak, amik Patakon eleve vittek a népi írói 
mozgalom felé. Mikor megindult a mozgalom, Patakon voltak az első visszhangok 
rá. Szathmáry Lajos – aki Németh László Égető Eszterjében Szilágyi tanár úr modellje 
volt47 – ott volt eredetileg tanár Sárospatakon, és a regős cserkészetet ő honosította 
meg Patakon. Engem már nem tanított. A bátyámat tanította. De a regős cserké-
szet divattá vált. Regős cserkészekként gyűjtöttünk népművészeti és népi értékeket. 
Mentünk ki a falukra, és énekeltettük a parasztokat. Gyűjtöttük a népdalokat, amit 
olyan „iskolázottsággal” tettünk, hogy minden műdalt felgyűjtöttünk. [Ezt nevetve 
mondja.] 

44 Alekszandr Blok (1880–1921) orosz költő Szkíták című verséről van szó. Lator László fordításában 
lásd: Klasszikus orosz költők. Vál.: E. Fehér Pál és Lator László. Jegyzetek: Elbert János. Budapest: Európa, 
1978. 2. köt. 247–250. (Illyés is említi a verset a hun Attiláról szólva. A „társadalmi reformer” és a „hun”, 
a „kétfajta világhódító”, „akinek azonosításával Blok Szittyái nyomán később annyian kísérleteztek a mű-
vészetben, a bölcseletben, a politikában egyaránt”. Hunok Párisban. 1970-es kiadás, 17.)
45 Kárász József (1914–1996) – Író, szerkesztő, könyvtáros. A harmincas–negyvenes években Szabó De-
zső, illetve a népi mozgalom híve volt. A sárospataki teológiai akadémián megkezdett tanulmányait nem 
tudta befejezni, mert radikális hangvételű írásai miatt eltávolították az intézményből, illetve kizárták az 
ország összes teológiai akadémiájáról. – A Korán sötétedik: Elbeszélés, karc, vers című kötet Nagy István, 
Gróf Haller Gábor, Stéphán László és vitéz Kárász József írásait tartalmazza. Előszavát Szabó Zoltán írta. 
Sárospatakon jelent meg, 1932-ben.
46 Szabó Dezső ekkor már élesen bírálta a Horthy-rendszert, és plebejus radikalizmusával számos baloldali 
értelmiségit megihletett, olyanokat is – pl. a zsidó származású Fejtő Ferencet –, akiket zavart korábban 
fajelméletes antiszemitizmusa.
47 Az itt említett Szathmáry Lajos nem azonos azzal a Szathmáry Lajossal (1919–1996), aki Louis 
Szathmary néven az Egyesült Államokban élt, többek között gasztronómusként is tevékenykedett, jó 
kapcsolatban állt Király Istvánnal, és Naplójában is szerepel. – A Németh László megmintázta Szathmáry 
Lajos (Bp. 1903–1994) tanár volt, művelődésszervező, pedagógiai író, aki eseményekben és eredmé-
nyekben gazdag pályája elején, 1927-től Sárospatakon tanított. Király Istvánt már nem taníthatta, mert 
1931-ben elkerült Sárospatakról. 1931 és 1941 között a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 
tanára volt. 1938-ban meghatározó szerepet játszott abban, hogy létrejött Hódmezővásárhelyen a Tanyai 
Tanulók Otthona (a későbbi Cseresnyés Kollégium). Később Pápán, majd Budapesten tanított. 1967-ben 
az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlógimnáziuma tanáraként vonult nyugalomba. 

Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán48 csinálták az úgynevezett faluszemináriumot, 
amelyik a falukutatásra volt beállítva, ahol teológusok mentek ki a falura, és már szo-
ciológiai falukutatást végeztek. Ez a falukutató divatnak a sodrában, de a ’30-as évek 
elején, ’34–’35-ben már megszületett Patakon. A legelsők között volt. 

Ezzel én már kisdiákként kapcsolatba kerültem, úgyhogy bejárhattam a könyv-
tárukba. És ott a népi irodalomnak ezeket a ’30-as években megjelent munkáit gyűj-
tötték. Ott keltették fel az érdeklődésemet a népi irodalom művei. 

Aztán, amiben személyesen is részt vettem: Patakon indult az első tehetségmen-
tés, a tehetségkutatás és a népi tehetségeknek a megmentése. Harsányi Pista49 csinálta 
akkor, ő került oda mint fiatal tanár, és megindított egyet. Én is mentettem a népi 
tehetséget. A saját falumból két ilyen népi tehetséget hoztam föl. Az egyik Kormos 
Géza.50 Ő híres is lett, a Magyar Közlöny-nek volt évekig a szerkesztője. 

Patakon a népi mozgalomnak nagyon erős volt a szellemi kisugárzása. Ez az én 
lázadó hajlamaimmal, főleg a „manzárdszoba-hajlamaimmal” rendkívül egybevágott. 
Az önképzőkörben például a bátyám tartott egyszer előadást a ’30-as évek közepén 
a földreformról. Tüntetően kivonult egy báró Vay-fiú51 és vele még néhányan arról 
az önképzőköri ülésről, és szinte urbánus–népies párharc indult meg ennek a jegyé-
ben. Az önképzőköri elnökválasztásnál, mikor a bátyám önképzőköri elnökválasztása 
folyt, az ellenjelöltje, Fazekas Pista52 egy osztályba járt vele. Ő a Pesti Hírlap közgaz-

48 Újszászy Kálmán (1902–1994) 1929-től tanár Sárospatakon. 1944–46-ban a sárospataki református fő-
iskola teológiai akadémiai és közigazgatója volt.– Szabó Zoltán (1902–1965) 1926-tól gyakorlati teológiát 
tanított Sárospatakon. Újszászy és Szabó együtt hozta létre a faluszemináriumot, és alapított népfőisko-
lát, amelynek együtt dolgozták ki a tantervét és koncepcióját. Újszászy 1931-től a faluszeminárium, 1936-
tól a népfőiskola egyik irányítója, 1944 és 1946 között rektora volt. A népfőiskola 1948-ban kényszerült 
bezárni kapuit.
49 Harsányi István (1908–2002) szerepel Király István Naplójában, 2017. 904. – „Sosem tanított, mégis 
ott tartom számon egyéniségformáló tanáraim között” – írta róla 1987. december 15-én Emléktöredékek: 
A nyolcvanéves Harsányi István emlékkönyvébe című kéziratában. (MTA KIK Kt MS 2228/44.) Ilyen em-
lékkönyv nem jelent meg, de nem kizárt, hogy kéziratos formában, ajándékként elkészült. A Sárospataki 
Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 1988. január 29-én köszöntötte Harsányi Istvánt 80. születésnapján, 
de ott nem hangzottak el az Emléktöredékek, mert a köszöntő Képes Géza, Maller Sándor, Barsi Ernő, 
Varga András és Soós Gyula volt. Harsányi és Király nagyon sokoldalú kapcsolatához tartozik még: 
1938–39-ben az Erdélyi János Önképzőkör ifjúsági elnöke Király, tanárelnöke pedig Harsányi István volt.
50 Dr. Kormos Géza neve 1959. június 28-tól (az évfolyam 69. számától) szerepelt a Magyar Közlöny 
impresszumában felelős szerkesztőként.
51 Király Kálmán önképzőköri előadása, amelyről Vay báró tüntetőleg távozott, Matolcsy Mátyás Agrár-
politikai feladatok Magyarországon (Budapest: Soli Deo Gloria Szövetség kiadása,1934.) című könyvéről 
szólt. (M. Kiss, 1978–79, I./8.) – Gudenus 4. kötet: A Vay család „idősebb bárói ágában” szerepel egy 1916-
ban született Frigyes Jenő Károly (meghalt Buenos Airesben 1990-ben), és egy 1918-ban született Béla 
László Ödön (meghalt Budapesten, 1945-ben). Mindketten tanulhattak Király Kálmánnal és Istvánnal 
egyidőben Patakon. Bolvári-Takács Gábor a gimnáziumi évkönyvek alapján tájékoztatott: Vay Frigyes 
1936-ban végzett, Vay Béla magántanulóként 1937-ben.
52 Az Angol Internátus diáklapja, a College News, Vol. II. No. 3. 1937. Summer számában ez olvasható 
róla (2.): „ISTVÁN FAZEKAS 38 Thek Endre Street, Budapest VIII. Student of the Boarding-School for 
five years. Member of the Staff of the Erdelyi Debating Society in 1934–35–36–37. Won many prizes in 
English, Latin, and German Essay writing. Captain of Athletics of the A. S. C. in 1936–37. Short Hand 
Writing Champion in 1934. Captain of the Rifle Club in 1936 and record holder in 1936–37. Future 
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dasági rovatvezetőjének volt a fia, angol internátusos. Az angol internátusosok és a 
nem angol internátusosok között harc dúlt. Egy plebejus–urbánus harc, ahol a bátyám 
győzött óriási fölénnyel, mert a plebejusok mindig többen vannak, ha önmagukra éb-
rednek, hogy léteznek. 

Tehát ezek a népi írói kezdeményezések rendkívüli erővel beleszóltak az éle-
tembe. De aki kitörölhetetlenül mély nyomot hagyott bennem, az Szabó Dezső volt. 
Elgondolkodtatott, hogy hogyan látnak kívülről bennünket, hogy hogyan lát a falu. 
Tehát Szabó Dezső és a népi írók hatására éreztem meg, hogy valóban úgy élünk, mint 
a bennszülöttek között a gyarmatosítók. Ez döbbenetes. Hogy ez milyen felkavaró 
élmény volt! Ahogy én éreztem a manzárdszoba-élményt. Egy életen át éreztem, hogy 
a falu az alvég. 

Csak egyetlen példát említek. Mikor először megjelentem a tévében, kaptam 
egy levelet.53 Egy egykori falumbeli szegény parasztgyerek írta, aki antifasiszta iskolá-
ra került, mint katona, mert orosz hadifogságba esett. Apámnak egy ideig felese54 volt, 
utána rendőrkapitány lett. Aztán alkoholista lett, elzüllött. De egyszerűen még évtize-
dek múlva is éreztem a másik arcomat. Hogy ő azt látta, hogy az úr a tornácon ül. Hogy 
én, mint úri gyerek, ülök a tornácon, és olvasok, miközben őneki mint kisgyereknek, 
ott kellett robotolni. Nem véletlen, hogy sértettség és gyűlölet áradt a soraiból! Azt, 
hogy így lehet látni engem, így lehet látni a mi életünket, először Szabó Dezső tudato-
sította bennem, és ezért nőtt nagyra a szememben. A bűntudatot ő kezdte el ébreszte-
ni bennem, hogy kívülről nézzem a saját osztályom rétegeit. 

Tudniillik – hogy ne legyen félreértés – ez egyéneiben egy elbűvölő osztály 
volt. Dzsentri szellemmel volt átitatva. Tele volt formális úri tisztességgel, és tele volt 
jovialitással, kedvességgel. És elbűvölő emberek voltak közvetlen közelben. Lefelé azon-
ban gyarmattartó réteg volt. A gyermekkoromban például az egyik, a bárónak a jószág-
igazgatója, az apámnak az egyik legjobb barátja volt. Mint minden jószágigazgató, ő is 
összelopta magát, és vett egy saját birtokot Egerlövőben. A felszabadulás után a parasz-
tok lóhoz kötötték, így hurcolták, vonszolták be, olyan mértékű volt a gyűlölet ellene.

Tehát, hogy így lehet nézni ezt a réteget, Szabó Dezső éreztette meg ve-
lem – és megéreztette a bűntudatot. Akkor realizáltam, hogy miről szól Kodolányi 
Szakadékokja…55 Akkor realizáltam, hogy mi az, hét százaléknak lenni a száz százalék-
ból. Egy korosztályból hét-nyolc százalék volt az, aki bejutott az úri rendbe, a gimná-
ziumba. És abban a percben a parasztgyerekek, akik tíz éves koromig tegeztek, tíz éves 
korom után magáztak, és úrfi lettem nekik. Egyszerre átkerültem egy másik kasztba. 
Többé nem voltam azonos kasztban velük. 

plans are to do Medicine.” (Fazekas István, Budapest, VIII. Thek Endre u. 38. Öt évig volt az Internátus 
diákja. 1934−1937: az Erdélyi Vitakör vezetőségi tagja. Számos díjat nyert angolból, latinból, németből 
1936−1937: az ASC atlétikai szakosztáláynak kapitánya. 1934-ben a gyorsírás bajnoka, 1936-ban a Lövész 
Klub kapitánya,1936−1937-ben csúcstartója.) 
53 A levél megtalálható Király István irathagyatékában, MTA KIK Kt Ms 2233/23/VIII/17-20. Posta-
bélyegző: Ózd, 1985. II. 21. – Feladó: „Kovács Jenő, Ragály, Kossuth u. 16.” – Címzett: „Király István 
Irodalom vetélkedő zsűri e. 1810 Budapest, Ki mit túd [sic!].”
54 „Feles” az, aki a termés feléért műveli a földet. 
55 Kodolányi János: Szakadékok. 1929.

Ennek a bűntudatnak a legerősebb felkavarója Németh László volt, Németh 
Lászlónak a Bűnje.56 Az egy életre szólt belém, ami a belső otthontalanságot – mert 
minden lázadás lényegében hely-nemlelés, otthontalanság – maradéktalanul kitelje-
sítette. És még egy ilyen élményt kell talán megneveznem, amelyik az alvégélményt 
mélyítette el, és tette rendkívül méllyé. Az egyik – és Darvas Józsefhez való emberi 
viszonyomat egy életen át ez magyarázza, később ezért volt az egyik legközelebbi ba-
rátom – a Vízkereszttől Szilveszterig,57 ahol az elszegődött cselédek életét írja le. Darvas 
leírja, hogy lát egy filmet, ahol néger munkásokat mutatnak, és kiemeli, hogy ugyan-
úgy vonulnak a cselédek is, mindig Vízkereszttől, mikor elszegődnek. Ugyanúgy vo-
nulnak, a hátukon a ládákkal, caplatnak a sárban, mint a négerek.58 Véletlenül ez a mű 
került először a kezembe. Noha Illyés talán nagyobb művészi erővel ábrázolta volna 
a sorsukat. Illyéstől először a Pusztulás59 került a kezembe, azon keresztül szólt bele az 
életembe. 

És ezt teljesítette ki, mikor megjelent Móricznak a Betyárja.60 Az egy vadroman-
tikus, rossz regény, de soha nem felejtem el Szörnyű Jóskának, azaz Avar Janinak61 a 
beszédét a grófi kastélyban, hogy „maguk a tolvajok”… „Hogy él maga, maga redves 
öregasszony? Maga ott kint tíz krajcárt se tudna megkeresni egy nap alatt, itt meg tele 
csirkemellekkel az asztal.”62

Ennek az alvégélménynek az igazsága az, amit társadalometikának nevezek el, 
a szociális felelősségérzés, amelyik abszolút hiányzott az osztályomból. Apámé etikai 
értelemben rendkívül igényes élet volt, de a szociális felelősségérzetnek az árnyalata 
sem volt meg benne. Ezek a dolgok, a bűnélmény, az értelmiségi bűntudat, és az alvég-
élmény, a Betyár, rendkívül mélyen vannak bennem. 

A szociális felelősségérzésnek a legjobb megfogalmazója számomra a népi iro-
dalom. Szabó Dezsőt is ebben a vonatkozásban kell említenem. Miért? Egyszerűen 
azért, mert nem osztálykategóriákban fogalmazta meg a mondandóját. Tehát nem 
vitte át a kegyetlen társadalmi harcok valóságába, hanem meghagyta nemzeti kate-
góriában. A magyarság azonos a szegénységgel. Így ez könnyebben olvadhatott egybe 
egy átöröklött értékrenddel. 

56 A regény 1936 novemberében jelent meg.
57 A regény 1934-ben jelent meg.
58 Darvas József regénye utolsó bekezdéseinek egyikében ez áll: „Hátamon a ládával, körülöttem esti szür-
külettel megindultam hazafelé a nagy sárban. Hogy kiértem az országútra, már sok más béressel találkoz-
tam, akik ugyancsak mentek hazafelé. […] Ahogy végignéztem a szürkületben elvesző lompos seregen, 
egy mozikép ötlött az emlékezetembe, amit még valamikor kisgyerekkoromban láttam. Néger rabszolgák 
voltak a képen. Azok is így hátukon súlyos ládákkal, végeláthatatlan sorban vánszorogtak keresztül a 
homoksivatagon.” Vízkereszttől Szilveszterig. Budapest: Szépirodalmi, 1954. 124.
59 Illyés Gyula riportja a Dunántúlon tapasztalható demográfiai helyzetről, melynek okozója az „egyke” és 
a német nemzetiség térfoglalása, 1933-ban jelent meg a Nyugatban.
60 A regény 1936-ban jelent meg.
61 A regény főhőse, Avar Jani nevezi magát „Szörnyű Jóskának”, amikor betyárként rabol a grófi kastély-
ban.
62 Király István itt emlékezetből szinte szó szerint idézi a regény „Első éneke” 5. részében olvasható szö-
veget.
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Így lehetett Németh László Kisebbségben-je például, mikor megjelent ’39 tava-
szán, szintén életalakító nagy olvasmányom. A magyar író tartson mindig a szegé-
nyekkel, mert magyarság és szegénység azonos. Tehát, hogyha én a magyarsághoz hű 
vagyok, az alvéghez vagyok hű, a szegénységhez vagyok hű. A népi írói irodalom ezt 
így fogalmazta meg tehát, a saját beidegzett nemzeti értékrendemnek a sodrába és a 
menetébe illeszkedve. Rendkívül mély volt bennem Sárospatakon ez az élmény. Ez 
magyarázza, hogy például mint pataki diák ’39-ben felutaztam Szabó Dezső hatva-
nadik születésnapjára, az ünnepségre. Volt egy nagybátyám, aki szintén Szabó Dezső 
híve volt. Ő megvásárolta nekem a jegyeket, és fent csücsültem és ujjongtam a karza-
ton, amikor Szabó Dezső a magyar tragédiáról beszélt…63

Patakon ezt szellemi értelemben a Soli Deo Gloria nevű protestáns egyesület 
képviselte. Annak volt egy lapja, a Magyar Út, ami jellegzetesen ezen a vonalon volt 
szerkesztve, amit állandóan olvastunk.64 De – mondom – a faluszemináriumon ke-
resztül minden eljutott hozzám. 

Hogyha ennek a mérlegét elkészítem – gimnáziumi éveimben ez volt az alapve-
tő szellemi élményem –, lényegében ma is rendkívül pozitívnak tartom. Tudniillik ez 
a mozgalom volt az – és itt van minden vitám, amit Szabó Dezső és az egész mozgalom 
érdekében folytatok –, ami kirántott a saját értékrendemből, és elültetett bennem egy 
értelmiségi bűntudatot, elindított valami keresésre. A másik pedig a Kisebbségben-él-
mény. Ez az, ami az osztály normál útjából kivezetett, az osztályom ugyanis németra-
jongó lett. Az egész magyar középosztály. Itt ne költsünk legendákat! Elenyésző há-
nyada volt az, amelyik nem lett németrajongó a nagy német sikerek alapján. 

A Kisebbségben-élmény, amelyik lényegében ezt a személyes manzárdszoba-él-
ményt fogalmazta meg: kisebbségben vagy. Az, amelyik lényegében megóvott attól, 
hogy bármilyen formában engedményt tudjon tenni az életem egy másfajta irányban. 
Tehát itt van az, amit pozitívnak érzek benne. Ami negatívum, az rögtön kibukott, 
amikor az Eötvös Collegiumba kerültem. Tudniillik, az Eötvös Collegium ezzel az 
élménnyel nem szembefordított, hanem lehetetlenné tette, hogy továbbra is a von-
záskörében tartson. Itt talán rátérnék rögtön az Eötvös Collegiumra, ha nincs több 
kérdése ezzel a korszakkal kapcsolatban. 

Sz. Á.: Nincs. Illetve egy kérdésem van arról, hogy a Kisebbségben-t egyértelműen pozitívan 
emlegette többször. 

Egyértelműen pozitívan éltem meg akkor. 

63 Az 1879. június 10-én született Szabó Dezső hatvanadik születésnapi ünnepségét 1939. május 23-án 
rendezték meg a Városi (ma: Erkel) Színházban. A Magyar Nemzet másnapi számában, az 5. lapon Katona 
Jenő Szabó Dezső ünnepe címmel négy hasábon számol be az eseményről. Basilides Mária Bartók- és Ko-
dály-dalokat énekelt, felolvasták a betegsége miatt távol levő Móricz Zsigmond köszöntőjét, Mécs László 
saját verseit szavalta, Kiss Ferenc, Lehotay Árpád és Timár József Szabó Dezső műveiből olvasott fel. Az 
ünnepelt „a közönség tomboló tapsvihara közepette” közölte, hogy nem tartja „becsületes dolognak” a 
rögtönzést, most mégis rögtönözni fog. Életének „hármas nagy tanítása” ez: „Hinni kell abban a magyar-
ságban, amely kitermelte ezt a csodálatos nyelvet, […] a magyarságot […] főként a magyar parasztságban 
kell keresni, […] élesztenünk kell a törhetetlen magyar életakaratot […].” 
64 A lap 1934 szeptemberétől 1940 decemberéig jelent meg, előbb havonta, majd 1937-től hetente.

Sz. Á.: A Kisebbségben-nek negatív olvasatai is vannak. 

A Kisebbségben negatív olvasatát a történelmi helyzet adta. Az, hogy akkor, épp akkor 
jelent meg a könyv, amikor a második zsidótörvény, amelyik a faji gondolatot hoz-
ta.65 Az adta a negatív olvasatát, hogy akik érintettek voltak, azok efelől olvasták, a 
második zsidótörvénynek a szorításában, és így élték meg a Kisebbségbent. Az a réteg, 
amelyikből én jöttem, antiszemitizmussal, xenofóbiával olyan mélyen át volt itatva, 
ahogy csak át lehetett. Itt megint ne költsünk legendákat! Nekem nem Németh Lász-
lótól vagy Szabó Dezsőtől kellett megtudnom, hogy mit jelent az antiszemitizmus. A 
dzsentroid antiszemitizmussal át volt itatva az egész magyar társadalom. 

Sz. Á.: A keresztény úri középosztály őként. 

Igen. És ennek a keresztény úri középosztálynak a legnagyobb szellemei spriccelték 
ezt rendkívül mélyre, még olyan emberek is, mint Szekfű Gyula, Horváth János vagy 
Ravasz László. Ezt az antiszemitizmust mélyen belénk ültették. Ennek a rétegnek az 
antiszemitizmus természetes volt. Ez az antiszemitizmus nem volt soha agresszív a 
réteg többségénél. Ha leszűkítem arra, aminek az ideológiáját belülről ismerem: ez 
egyfajta protestáns, kurucos beállítottságú, dzsentroid xenofóbia, ami egyrészt egy 
romantikus antikapitalizmusból, másrészt pedig egy megmaradásos nemzettudatból 
táplálkozott. Minden kis nép, amelyik a megmaradására vigyáz, mindig könnyen át-
itatódik xenofóbiával. Ez érvényes a magyarságra, illetve a kisnépi magyarságtudatra 
is, amit a kurucos, szabadságharcos gondolat és a népi irodalom is képviselt. 

A Pusztulásról említettem, hogy nagyon nagy élmény volt. Hogy pusztul a ma-
gyarság, elvész a magyarság. És az át volt itatva az idegen iránti bizalmatlansággal. És 
ennek a xenofóbiának természetes megjelenése és egyik velejárója volt az antiszemi-
tizmus. Tehát egyrészt maga, az egész társadalmi osztály – nevezzük így: a magyar 
dzsentroid értelmiség –, másrészt az egész protestáns, kurucos, szabadságharcos, né-
pies vonulat át volt itatva antiszemitizmussal. Az adott szituációban számunkra ez 
nem volt izgalmas, és nem volt probléma. 

Antiszemitizmusban sokkal merészebb, erősebb dolgokat mondott a szélsőjobb. 
Ott igazán nem kellett Németh Lászlót olvasni ahhoz, hogy valaki antiszemita legyen. 
És akkor volt a szélsőjobbnak is a legnagyobb választási sikere.66 Ott, ami ránk hatott 
a Kisebbségben gondolatai közül – a szegénységgel való tartás eszméje. És a szegénység 
veszélyeztetője akkor nem a zsidóság volt. A zsidóságot a törvények akkorra már zá-
rójelbe helyezték67 – úgy látta az ember. 

Németh Kisebbségben-jében én antiszemitizmust abszolút nem éreztem, mikor ol-
vastam, mert annak sokkal vadabb formái voltak körülöttem. Úszott a levegőben. Itt, 

65 A második zsidótörvényként ismert 1939. évi IV. törvénycikk május elején lépett életbe.
66 Az 1939. május 28–29-én megtartott választásokon Magyarország koalícióba tömörült nemzetiszoci-
alista pártjai – az 1935-ös kettővel szemben – negyvenkilenc mandátumot szereztek, ebből a Nyilaske-
resztes Párt harmincegyet.
67 A zaklatottan előadott gondolat feltételezhető értelme: a zsidóság szerepét az első két zsidótörvény 
ekkor már eleve korlátozta. 
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amit az ember érzett: a „magyar író tartson a szegényekkel”,68 a perifériákra, a szélre 
szorultakkal. A hűség a magyarsághoz. Hűség az alvéghez, ami egyenlő azzal: hűség a 
magyarsághoz. Az Eötvös Collegium épp itt lépett közbe. A Collegiumban a Kisebbség-
ben-nek ezt a másik oldalát éreztem. Itt jön az Eötvös Collegiumhoz való viszonyom. 

Sz. Á.: Voltak zsidó barátai ebben az időben? 

Horváth Pista nagyon jó barátom volt. Lényegében Baranyai Ákos is, aki Kövesligethy 
Radón69 keresztül, mert az volt a nagyapja, valahol szintén egy zsidó tudatot is őrzött 
magában, de nem számított a zsidótörvények szerint zsidónak, mert a Baranyai név 
rangot jelentett…70

Sz. Á.: Igen, tehát Baranyait védte a „baranyaiság”, hiába a zsidó származás, rá nem vonatko-
zott a zsidótörvény.

Igen, mivel a nagyapa már kereszténynek született. Csak egyszerűen a család tudatá-
ban volt benne ez az identitás. Emellett pedig a baloldaliság is.

Sz. Á.: Tehát jött az Eötvös Collegium,71 amelyik a Kisebbségben-t a másik oldalról olvasta. 

Valóban. Az uralkodó közhangulattal szemben az Eötvös Collegiumban nem illett, 
nemhogy jobboldalinak, de még turulistának vagy emerikánásnak sem lenni, de nem 
illett népiesnek lenni sem. Az Eötvös Collegium az európaiság volt, az öntudatos, ma-
gabiztos európaiság. Ez a Collegiumban hagyomány volt.72

A Collegium lényegében a felvilágosodás koreszméiből született meg. Nem any-
nyira az École normale supérieur volt a létrehozója számára az eszmény. Eötvös Lo-
rándnak a humboldti elképzelés volt az eszménye. Humboldt, aki a berlini egyetemet 
csinálta, lényegében azt az egyetem-gondolatot hozta, amelyik ma is a világ uralkodó 
egyetem-gondolata. Az összes amerikai egyetem lényegében a humboldti szellemet 
viszi és örökíti tovább. Németország a maga felvilágosodását és „francia forradalmát” 

68 Németh László Kisebbségben című 1939-es tanulmányának utolsó előtti bekezdéséből vett idézet. „A 
magyar író tartson, s ha lehet, éljen a szegényekkel.” (Németh László: Sorskérdések. Budapest: Magve-
tő–Szépirodalmi, 1989. 482.) Király István idézi az Élet és Irodalom 1981. május 16-i számában megjelent 
Gondolatok a hódmezővásárhelyi Németh László-emlékszobában című írásában is.
69 Kövesligethy Radó (1862–1934) csillagász, geofizikus, földrengéskutató, az MTA tagja. Apja Konek 
József katonatiszt, anyja Renz Jozefa – feltehetően őt, a dédnagymamát tekinti Király István tanítványa 
és barátja, Baranyai (utóbb Baranay) Ákos Allen zsidó felmenőjének. 
70 A mondat – és egyúttal a gondolatsor – befejezését nem rögzítette a felvétel: 1:01:29-nél itt ér véget az 
interjú első kazettája, illetve lemeze, s kezdődik a második. A következő szavakból arra lehet következtet-
ni, hogy Király István a magas rangú diplomata Baranyai Zoltán védettségéről beszélt.
71 Király István 1939 őszén került az Eötvös Collegiumba. 
72 Thienemann Tivadar (1890–1985) irodalomtörténész – aki Király Istvánnál egy nemzedékkel idősebb 
volt, s nem volt Eötvös-kollégista – emlékirataiban (Az utókor címére. Életrajzi feljegyzések. H.n.: Pannónia 
Könyvek, 2010.) a húszas évekről szólva több ízben is a „nép-faj kultusz” őrzőjének és terjesztőjének 
nevezi a Collegiumot (pl. 60.), vagy kijelenti: a Collegium „vezető ideológiája” a Szabó Dezső, Kodály Zol-
tán, Horváth János, Szekfű Gyula kimunkálta ideológia volt, „a magyar falu, a magyar paraszt, a »népi« 
volt szemükben az ideál”. (63.) – Ez a szemlélet a húszas-harmincas évek fordulóján, Gombocz Zoltán 
igazgatósága idején változhatott olyanná, amilyennek Király István tapasztalta.

ebben a szellemben valósította meg. Ez a humboldti egyetem-elképzelés, egyetemtí-
pus teljesen a kanti emancipált lényre, az autonóm emberre építené fel a felsőoktatást. 
Kant filozófiáját, Goethe művészetét veszi alapul. 

Az Eötvös Collegiumba Eötvös Lorándtól kezdve, Gombocz Zoltánnak a szel-
lemén keresztül ez a felvilágosodáskori tradíció és szellem rendkívül mélyre ivódott. 
Annyira, hogy uralkodó volt az én életemben is. Egy sajátos színtörésben. Ez a sajátos 
színtörés az volt, amit a magyar polgári konzervatívizmus színtörésének lehet nevez-
ni. Tehát a Szekfű Gyula-i, Horváth János-i, Klebelsberg Kuno-i színtörése ennek a 
szellemnek. Ha az Eötvös Collegiumban volt tradíció, az ennek a nem realizálódott 
magyar polgárságnak a tradíciója volt. 

Mi volt ebben, ami engem feszélyezett és szorított? Amivel megbékélni a Col-
legiumban lényegében soha nem tudtam? Egyrészt a Szekfű-mentalitás. A Németh 
László-kritika73 abban az időszakban jött. Szekfűben én mindig Barbiánt74 láttam, 
mindig a nagymagyar–kismagyar gondolat megfogalmazóját, a Habsburg-Magyaror-
szág eszményítőjét, annak a polgárosodásnak az eszményítőjét, amelyik lényegében a 
Habsburg-eszményítésen át történt. 

Keresztury Dezsőben (akit mint karizmatikus nevelő egyéniséget rendkívüli 
módon becsültem) is ott volt a dunántúliság. Valóban két színre szakadt szét az ország, 
a Dunántúlra és a Tiszántúlra. Ez a két szellemi szín rendkívül erősen elhatárolódott. 
Gondoljon Illyésnek a Hídi vásárjára és Kereszturynak a Zalai vásárjára, amelyben po-
lémia zajlott a két szín között.75 Az egyik zavaros, kaotikus, keleti beállítottságú, a má-
sik kulturáltabb, elitistább, arisztokratikusabb, nyugati beállítottságú. Tehát az egyik 
feszültség innen jött be. 

A másik, ha mostani szememmel nézem, a felvilágosodás gondolatrendsze-
rének a krízise, amit rendkívül vulgarizálóan élt meg Magyarország. A felvilágoso-
dás gondolatának a krízise lényegében Flaubert oeuvre-jével kezdődött el. Az egész 
kultúrkritika előretörése, a felvilágosodás gondolatrendszerének a kritikája. Ez a gon-
dolatrendszer elvesztette a maga régi biztonságát, és egy szkepszis gondolatrendszere 
lett. De egy önelégült szkepszis gondolatrendszere. 

Ezt úgy tudnám magával érzékeltetni, hogy a kor nagy, ünnepelt írója a Colle-
giumban Aldous Huxley volt például, aki ennek a nihilisztikus, önelégült szkepszisnek 
a maradéktalan megfogalmazója volt. A regény, amit el kellett olvasni tőle, a Point 
Counter Point volt.76

73 Németh László: Szekű Gyula. (1940.) In: Németh László: Sorskérdések. Budapest: Magvető–Szépirodal-
mi, 1989. 515–597.
74 „Barbián Miklós” Németh László Utolsó kísérlet című regényciklusa Szerdai fogadónap című kötetének Szek-
fű Gyuláról mintázott szereplője. Az utalás értelmezéséért Dénes Iván Zoltánnak tartozunk köszönettel.
75 Illyés Gyula és Keresztury Dezső 1943-ban a két költeményt érvként felmutatva vitázott egymással. 
Király István szól erről az 1. sz. jegyzetben említett írásában. A verses vitát elemzi Németh István Péter: 
Kettős szivárvány, avagy Párhuzamos életrajzok. (Summázás Egry József és Keresztury Dezső barátságáról.) Pan-
non Tükör, 2004. 4. sz. 83–110. – Illyés verse, a Hídi vásár a Magyar Csillag 1943. január elsejei, Keresztury 
Zalai vásárja a február elsejei számában jelent meg. (1. köt. 36. és 130.)
76 Aldous Huxley angol szerző 1928-ban kiadott regénye Látó Anna fordításában Pont – ellenpont címmel 
1968-ban jelent meg magyarul a bukaresti Irodalmi Kiadónál. 
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Ez az attitűd zavart. Egyszerűen azért, mert úgy éreztem, hogy hazug, képmuta-
tó. Hogyha már a szkepszis körében mozgunk, akkor az legyen végigélve. Furcsa mó-
don, legyen végig víve akkor az irracionalizmus a szkepszis igenléséig. Ha az észt meg-
kérdőjelezem, akkor kérdőjelezzem meg végig. Ez az öntetszelgő, önelégült szkepszis 
– Szerb Antal adott ennek nagyszerű nevet: a neofrivolság – mélységesen idegen volt 
tőlem. Egyszerűen nem fért össze a teljesség-etikámmal, amit valahonnan feszítőn 
hoztam magammal. 

E két dolog miatt érzem úgy, hogy az Eötvös Collegium, amiben rengeteg pozi-
tívumot kaptam, soha nem tudott magával ragadni. Ami pozitívumot kaptam benne, 
egyrészt, hogy összeomlasztotta bennem ezt a magyarkodó világot. Sose felejtem el: 
első évesen valami Németh László-s és a Kisebbségbenből vett gondolatot mondtam 
irodalom órán, és Keresztury megjegyezte finoman és elegánsan: hát maga is „vér-
érzésekben” gondolkodik? És egyszerre elszégyelltem magamat. Tehát a népi írói 
mozgalomtól elszakadtam ekkor. Illetve a mozgalommmal való kapcsolat annyiban 
megmaradt, hogy eljártunk néhányan, kollégisták, Szigethy Miklós,77 Lőrincze Lajos78 
és még egy páran, Szabó Dezsőnek a Marczibányi téri előadásaira, de már fölénnyel 
kezeltük… Erdélyi Miska79 volt még, aki járt oda. Egy alkalommal még Szabó Dezső-
nek a lakására is felmentem. Szigethy Miklós vitt fel, a mostani Szigethynek80 az édes-
apja – kiváló ember volt! –, aki közel állt Szabóhoz. De ez a szál lezárult. 

Németh Lászlóval nem kerestem a kapcsolatot. Mindent olvastam tőle, válto-
zatlanul, de a kapcsolatot nem kerestem. 

Egyszerűen a xenofób, zárt nemzeti gondolkodást az Eötvös Collegium szétvág-
ta, és ezért a Collegiumnak hálás vagyok. 

Másrészt átadta a felvilágosodás munkakultúráját és munkaetikáját. Az anali-
záló észnek az etikáját és tiszteletét, tehát a cédulázó tudományos munkát. És adta a 
könyvtárat, a könyvtárnak a levegőjét. Adott egy olyan szellemi környezetet, ahol – 
ami a legfontosabb – a fiatalok egymást hajtották felfelé. Tehát nem annyira a tanárok 
voltak fontosak, bár azok között is volt, aki beleszólt az ember életébe. De elsősorban 
egymást hajtottuk fölfelé, hogy ha az egyik olvasta ezt, akkor nekem is el kellett ol-
vasnom. 

Nekem ilyen „előolvasó” barátom, akinek rengeteget köszönhetek az olvasás te-
rén, Szigeti Jóska volt.81 Ő állt ebből a szempontból akkor hozzám a legközelebb. De 
a Collegium egészében az emberek nem néztek szembe ennek az önelégült szkepszis-

77 Szigethy Miklós (1915–1947) – Magyar–német–francia szakos középiskolai tanár. (Az adatokért Szi-
gethy Gábornak tartozunk köszönettel.)
78 Lőrincze Lajos (1915–1993) – Nyelvész, nyelvművelő. Az 1950–1980-as években közkedvelt rádiómű-
sora volt az Édes anyanyelvünk, melynek előadásait könyvben is megjelentette.
79 Erdélyi Mihályról egy másik interjúban Király István elmondja: „Ő volt a Collegiumban az egyetlen 
turulista. Ugyanis a Collegiumban nem illett turulistának vagy emerikánásnak lenni. Semmiféle egyesü-
letben nem voltunk benne. Ő vitt el engem egyszer a Turulba.” (M. Kiss, 1978–79. I./21.)
80 Szigethy Gábor (1942) irodalom- és színháztörténész, kritikus, egyetemi oktató, 1971 és 1976 között a 
Kritika című folyóirat főszerkesztő-helyettese.
81 Szigeti József (1921–2012) – Filozófus, esztéta, egyetemi tanár, akadémikus, a művelődési miniszter 
helyettese (1957–1959), az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója (1959–1969).

nek az ellentmondásaival; nem gondolták azt, hogy „Szekfű-boyok” lennének, és nem 
érezték ennek az egész reform-polgárosodásnak beleilleszkedését egy avítt barokk 
rendbe – tehát egy arisztokratikus, elitista vonás volt bennük. 

Mindez gyanús figurává tett a Collegiumban. Még Keresztury Dezső előtt is, 
akit rendkívüli módon szerettem. Ő azt a szeretetet nem viszonozta olyan erővel, 
mert benne volt a gyanakvás a tiszántúli protestáns, zavaros Németh László-s, népies 
kavargással szemben. Ő ennek a polgári szellemnek, az elvetélt magyar „citoyen” esz-
meiségnek a legtisztább változatát képviselte. Halász Gábor adott nekik egy kitűnő 
nevet: a „magyar viktoriánusoknak” nevezte őket. A nemzeti klasszicizmus ideológi-
áját, amit ő elsődlegesen Horváth Jánostól – és mellette még Szekfűtől – vett át, tehát 
az ésszel megfékezett indulatoknak az ideológiáját képviselte. 

Az ésszel megfékezett indulatokat én ekkor bizonyos mértékig megalkuvás-
nak éreztem. A dolgokat végig kell élni. A teljesség akarása nem kompromisszum. 
Az mindig azt jelenti: végigélni, végiggondolni a dolgokat. És így magyarázható az, 
hogy a szellemi érdeklődésem másfajta irányba vágott, mint ami a Collegium fő sodra 
volt. Nem a huxley-s, önelégült szkepszis irányába. Akik szellemileg a Collegiumban 
nekem fontosak voltak: a felvilágosodás irracionalista kritikájának, az „ész trónfosz-
tásának” az írói és alakjai, így elsősorban Nietzsche. Nietzsche óriási erővel volt jelen 
ekkor az életemben. 

Másodsorban Heidegger. Heideggernek, azt hiszem, a Sein und Zeit-jét kevesen 
olvasták el akkor Magyarországon. Szigeti és én elolvastuk akkor. És olvastuk hozzá 
Kierkegaard-t. Tehát az egzisztencializmus nagyon nagy erővel volt jelen az életemben.

Dosztojevszkij alapélményem volt. Ez magyarázza, hogy például egyszer hal-
lottam Pukánszky Bélától82 – aki kollégiumi tanár volt – Kafkának a nevét, mint egy 
csehországi német íróét, és levettem véletlenül egy könyvét, az Átváltozást, ami meg-
található volt a Collegiumnak a könyvtárában, és belém vágott óriási erővel. Tehát 
ez az éjjeli szellem vonzott. Azzal a jungi metaforikus megkülönböztetéssel, amit ké-
sőbb tettem magamévá… Az európai éjjeli gondolat – nappali gondolat kettősségére 
gondolok… A hazugnak érzett nappali gondolattal szemben, az önelégült szkepszis 
világával szemben az éji gondolat, az irracionális vonzott.

Sz. Á.: Ennek életeszményben, életstílusban a pataki kicsapongás volt az előzménye? 

Életstílusban ugyanennek megfelelő életstílus: az önpusztító élet. A pataki anarchisz-
tikus, lázadó züllés ekkor alakult át önpusztító életté. 

Sz. Á.: Ez mit jelent? Mit fedett pontosan az önpusztítás? 

Tudatos önpusztításra gondolok. Hogyha az ember a fiatalságának ezt a részét nézi, a 
különböző informális csoportok gyakorolják rá a legnagyobb hatást. Egy ilyen infor-
mális csoport volt, amihez periférikusan tartoztam: Ferencsik János társasága.83 Fe-

82 Pukánszky Béla (1895–1950) – Irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus. Germanistaként Király 
István egyik felvételiztetője volt az Eötvös Collegiumban.
83 Ferencsik János (1907–1984) – Korának nemzetközileg is elismert és foglalkoztatott dirigense. 1940-
ben ő vezényelte Bartók Béla és Pásztory Ditta magyarországi búcsúkoncertjét.
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rencsiknek rengeteget köszönhetek, mert ő szerettette meg velem rendkívül mélyen 
a zenét. Soha nem tanultam a zenét, és a zenéhez csak egyszerűen úgy jutottam el, 
hogy egyszer, még kollégista koromban Szőllősy Bandi,84 aki évfolyamtársam volt és 
szobatársam, elvitt Verdi Álarcosbáljára, és elvitt egyszer egy koncertre. Óriási élmény 
volt. Először voltam operában. Az Álarcosbál valamifajta részegségként maradt ben-
nem.85 Ahogy Bandi mondta, kivételesen jó előadás is volt. Az első koncert pedig, amit 
Ferencsikkel hallgattam: Muszorgszkij Egy kiállítás képei előadása volt. Ez is óriási él-
ményt jelentett. 

És onnantól kezdve a zene belépett az életembe. Mint informális társaságba, 
ebbe a kis közösségbe, a Ferencsik-körbe kerültem. Ferencsikkel rengetegszer hall-
gattunk lemezeket, és őnála éreztem meg először, hogy mit jelent igazán egy alkotó 
kínlódása. Sose felejtem el. Ketten voltunk csak. Azt hiszem, Schubertet hallgattunk, 
Toscanini előadásában, és az az ember, ahogy ott kínlódott: „Borzalmas! Így is lehet 
tudni!”86 Tehát azt a gyötrődést, amit érez valaki, hogy így is lehet csinálni, és így is 
lehet tudni, az alkotó embernek a gyötrődését közvetlenül nála éreztem meg így elő-
ször. Az alkotásnak ezt a tragikus pszichózisát. 

Egyszer fönn voltunk ezzel a társasággal az Operaház fővilágosítójánál. Egy éj-
szakában, s egy éjszakai beszélgetésen bődülten néztek rám, amikor azt mondtam, 
hogy nincs más sorsa a világnak, mint a teljes öngyilkosság.87 Igen, ez a háború pusz-
títsa el a világot, velünk együtt, úgy, ahogy vagyunk! Ez az egyetlen megoldása a lét-
nek. Az efelé menés azt jelenti, hogy nincs más megoldás, mint a teljes nihil, és a 
nihilbe való belezuhanás. Tehát a camus-i probléma, hogy az emberi életnek egyet-
lenegy filozófiai kérdése van, hogy miért nem lesz az ember öngyilkos. Ezt jelentette 
az önpusztító élet. Lényegében ennek a kérdésnek volt indirekt megválaszolása az 
öngyilkosságnak a lassú keresése: elpusztítani önmagamat, a világot, mindent. 

Sz. Á.: Az öngyilkosság – tehát a realizált öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta? 

Állandóan ott lógott bennem. Az éjszakákba menés, a züllés lényegében mind ez-
zel függött össze. Ha az akkori szellemi köreimet nézem, az informális csoportokat: 
volt egy nappali informális köröm. Szigeti Jóska volt annak a centrális alakja. Itt a 
szellemi élményeket kaptam, a szellemi izgalmakat. Mert miket kell elolvasni? Amit 
köszönhetek neki: például Lukácsot is ő olvastatott velem először. A Die Theorie des 
Romans…88 Valahonnan megszerezte, nekem is el kellett olvasnom. És Lukács tökéle-
tesen belevágott akkor ebbe az irracionális gondolatkörbe. Lukácsnak akkor megsze-

84 Szőllősy András (1921–2007) – Zeneszerző, zenetudós.
85 Érdekes véletlen, hogy Szigeti József az Intellektuális önéletrajzom (Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 
2000. A továbbiakban: Szigeti, 2000.) 174. lapján ugyancsak egy diákkorában hallott Álarcosbál-előadásról 
emlékezik meg.
86 Ferencsik János 1930–1931-ben Bayreuthban, az Ünnepi Játékokon, korrepetitorként Arturo Tosca-
nini asszisztense volt.
87 A felvételen hallható hangsúlyból nem vehető ki, de feltehetően a társaság felől érkezett a mondat kér-
désformában, és így hangzott: „…nincs más sorsa a világnak, mint a teljes öngyilkosság?” 
88 Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophisches Versuch über der grossen Epik. Berlin: Cassirer, 1920. 
– Magyarul: A regény elmélete. Fordította: Tandori Dezső. Budapest: Magvető, 1975.

reztem önmagam számára minden idehaza elérhető könyvét, tehát az Esztétikai kultú-
rát,89 a drámatörténetét,90A lélek és a formák-at91 mind akkor vásároltam össze. Mert az 
irrációt, az éjszakai gondolatot is végig kell élni. 

Tehát volt ez az informális csoport, amelyik a Collegiumban működött. Szigeti 
Jóska volt az egyedüli társam, bizonyos mértékig Szőllősy Bandi… A többi kollégis-
tával is jó haveri kapcsolatban voltam. De ez volt az, ami valóban létezett. Volt egy 
szellemi kör, amihez lehetett volna kapcsolatom két éven át: Szigeti Jóskával együtt a 
Vajda János Társaság titkárai voltunk. Nem tudom, hogy erről hallott-e, tudja-e, hogy 
az mi volt? 

Sz. Á.: Igen. 

Ennek úgy lettünk a titkárai, hogy Rédey Tivadar volt az elnöke, aki a Széchényi 
Könyvtárban dolgozott, és Tolnai Gábort – aki a Széchényi Könyvtár munkatár-
sa volt, később igazgatója lett – kérte meg, hogy két Eötvös-kollégistát szeretnének 
odahívni, aki titkár lehetne, ami lényegében kifutó gyereket jelentett. Ők intéznék 
ezeknek a dolgait. És Tolnai Kereszturytól kért embereket, és Keresztury Szigetit és 
engem ajánlott, mint a két legkiválóbb irodalmár tanítványát. És így lettünk két éven 
át kifutó fiúi a Vajda János Társaságnak.92

Aminek nagyon nagy pozitívuma volt, hogy minden héten volt egy Vajda János 
Társaság-est, annak a műsorát mi szaladgáltuk össze. A szervezés túlnyomó részét mi 
intéztük. Plätz Rudi93 volt a formális intézője az egésznek. Mi intéztük például a szí-
nészek felkérését. Úgyhogy például Básti Lajossal94 és a legkülönbözőbb színészekkel 
ilyen minőségben találkoztam. 

A társaság az Otthon Körben tartotta az üléseit. Az az Erzsébet körúton volt, 
a mai Lenin körúton. Mindig volt a Király utcai, a mai Majakovszkij utcai Lyra 
Sörőzőben, a Zeneakadémiával szemben a társaságnak egy söröző estje, ahol ott vol-
tak a magyar baloldali szellemi elit egyéniségei. Tehát Radnótival, Vas Pistával, Ko-
lozsvári Grandpierre Emillel, Szerb Antallal (és így tovább) ott találkoztam. De ebben 
a társaságban sem tudtam igazán otthonra lelni, éppen azért, mert ez az önelégült 
szkepszis ott is jelen volt. 

Rengeteget köszönhetek ennek a társaságnak, és az ottani együttléteknek. Aki 
társaságom lett, ennek az éjszakai életemnek a társasága, azok hozzám hasonlóan a pe-

89 Esztétikai kultúra. Tanulmányok. Budapest: Athenaeum, 1913.
90 A modern dráma fejlődésének története. Budapest: Kisfaludy Társaság, 1911.
91 A lélek és a formák. Kísérletek. Budapest: Franklin, 1910.
92 Szigeti József memoárjában (Szigeti, 2000. 193.) 1942-re téve a történetet számos részletet közöl mun-
kájukkal kapcsolatban. Például azt, hogy Tolnai Gábor a Társaságot bemutatva közölte: „jobbára a 
kulturális életből kiszoruló zsidó fiatalság magasrendű művelődési igényeinek kielégítésére szolgál, s 
a kormányzat fontosnak tartja, hogy vezetősége és titkársága többségében »kifogástalan származású« 
emberekből álljon.” 
93 Plätz Rudolf (1898–1945) irodalmi tehetséggel és ambíciókkal rendelkező banktisztviselő volt, aki 
1925-ben többedmagával hozta létre a Vajda János Társaságot. Szalai Imre: Vajda János Társaság. Iroda-
lomtörténeti füzetek, 87. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.
94 Básti Lajos (1911–1977) – Színművész. 
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riférián, a peremen éltek. Tehát nem a Vajda János Társaság fiataljai – Somlyó Gyuri, 
Karinthy [Ferenc] Cini, Benedek Andris95 –, akikkel jóban voltam, mert egykorúak 
voltunk. Odatartoztak a társasághoz, de ők túl nappaliak voltak a számomra az elegan-
ciájukkal és a biztonságukkal. 

A társaságban toborzódott össze az a sötét, „underground” kultúra (ma úgy 
mondanánk), amelyik a legszorosabb informális csoportom lett. A Kosztolányi-köny-
vemnek ők a hősei. A Kosztolányi-könyvemben lényegében őket írtam meg. Ennek 
a vezető alakjai a következők voltak: Kosztolányi Ádám,96 aki a centruma volt, és akit 
az elegáns írófiúk megvetettek, mert „debinek” gondolták. Egy kissé az is volt Ádám, 
valóban „debi”, de egy sajátos „debiség” volt ez.97 És Ádám körül olyan kósza emberek 
voltak, mint Végh Gyurka,98 mint Gönczy Gábor. Ő ismeretlen maradt a szélesebb 
irodalmi közvélemény számára… 

Sz. Á.: Csak egy regénye jelent meg.99

Egy fél regény, mert novelláskötet inkább. Voltak még kéziratai, de azok, úgy látszik, 
eltűntek… Gönczy Gábor mellett egész fiatal gyerekként Szűcs A. Gyuri, aki később 
Párizsban lett öngyilkos,100 csatlakozott ehhez a társasághoz. Ez volt az otthon-tár-
saságom. Ez volt igazán az éjszakai informális társaságom, és főleg egy ember, aki 
hamarabb volt meg, mint ahogy a Vajda János Társaságban megteremtődött ez az 
underground kör (mert Kosztolányi Ádámot már csak a Vajda Társaságon keresztül 
ismertem meg): Urbán Ernő.101

A Collegiumban, rögtön ’39-ben, ahogy bekerültem, megtartották az újonco-
kat „betörő” gólyavizsgákat. Ilyen például az éjszakában a gólyaverés, amely, mivel 
erős önérzettel rendelkeztem, rendkívül megviselt. Utána jött egy züllési periódusom. 
Próbáltam levezetni a megaláztatást – az éjszakában. És ott összetalálkoztam a Szatyor 

95 Benedek András (1913–1995) író, dramaturg, szinikritikus, műfordító. 
96 Kosztolányi Ádám (1915–1980) író, költő, műfordító, vallásfilozófus. Kosztolányi Dezső fia. 2018-ban 
a Jaffa kiadónál jelent meg írásainak gyűjteménye Keserű nevetés címmel.
97 Király István itt – feltehetően azért, hogy élét vegye a nyilatkozatban rejlő fájdalmas megfogalmazás-
nak – a „gyengeelméjű” latin orvosi terminusa, a debilis-debil helyett egyfajta enyhített alakot használ: 
„debi”.
98 Végh György (1919 –1982) – Költő, író, műfordító. 
99 Gönczy Gábor (1917–1943) – Elbeszélő, kritikus. Kritikái elszórtan jelentek meg a 40-es évek ele-
jén, különböző folyóiratokban (Erdélyi Helikon, Magyar Csillag stb.). Amikor behívták munkaszolgálatra, 
öngyilkos lett. Több kézirata elveszett vagy lappang. Könyve, a Nobody Nemo, Budapesten jelent meg, 
1940-ben. 
100 Szűcs A. György Párizsban a Marton színházi ügynökségnél dolgozott. Alakját Karinthy Ferenc örö-
kítette meg Naplójának több bejegyzésében és Torricelli-űr című novellájának Sipos nevű szereplőjében. 
Innen tudjuk, hogy születési dátumát titkolta. 1970. február 25.: „A [Marton] cég prospektusában 38 
évesként szerepel, én persze tudom még Pestről, hogy kb. egyidősek [48–49 évesek] vagyunk.” (Karin-
thy Ferenc: Napló, 1970–1973. Budapest: Littoria, 1993. A továbbiakban: Karinthy Ferenc, 1993.) Haláláról 
ugyancsak Karinthy Ferenc értesít 1972. augusztus 17-én. (Uo.) – Király István levelezett róla is (Nagy 
Péter irathagyaték, MTA KIK Kt Ms 2609/360), vele is (Király István irathagyaték, Uo.: Ms 2192/793-
794, illetve Ms 2214/96). 
101 Urbán Ernő (1918–1974) – Író, szociográfus, szerkesztő. 

Bárban102 – még emlékszem rá – volt kollégistákkal, akik vidékről rándultak fel. Az 
egyik Paisnak volt a legfiatalabb öccse.103 És ők adták hírül, hogy van egy gólya, aki 
züllötten él, aki otthon van a bárban. Erre elkezdték emlegetni Urbán Ernőt, mint 
legendás embert, akit előző évben zártak ki züllött élet miatt a Collegiumból… Na, 
megszületett a kis Urbán! Erre Ernő is hallja az egyetemen, hogy van egy utóda, én is 
hallom, hogy Urbán utódja vagyok, és így összekerültünk.104

Sz. Á.: Össze kellett találkozniuk. 

És valóban, öt év éjszakai élete elválaszthatatlanul Ernővel kötődött össze. Ernő ekkor 
már teljesen az éjszaka mélyén élt. Az Aggteleki utcában lakott, azt hiszem, most is úgy 
hívják.105 Az Budapest egyik legsötétebb negyede volt akkor, mert ott volt a kurvanegyed, 
Bérkocsis utca, Conti utca, Víg utca, satöbbi, a külső Józsefváros, ez volt az olcsó, mély 
világa Budapestnek. Ernő teljesen ebben élt. Ő rá is ment. A kvartírtalanságot106 ebből 
a fiatalságból hozta magával, ami aztán a végzete lett. Soha nem tudott megtelepedni… 

Az én esetemben, hogy ennek az önpusztításnak nem az elpusztulás lett a vége, 
talán oda vezethető vissza, hogy az apai örökség valahol az utolsó pontokon mindig 
visszarántott. Egyszerűen csak ezzel tudom önmagamnak magyarázni. Kedves mon-
datom volt Goethe Faustjából: „Der gute Mensch, in seinem dunklen Drange sieht den 
rechten Weg… – Jól tudja, hogy merre a helyes út.”107 Ennek a társadalmon kívüliség-
nek, a „drop-out” életnek, ennek az éjszakai, önpusztító életnek óriási veszélyei van-
nak. Tudniillik az éjszaka mélye borzalmasan közönséges. Olyat, hogy a lélek szentsé-
ge, a test szentsége, ott nem ismernek. Ott nagyon könnyű önmagát megsemmisítően 
lezüllenie az embernek. Ezt a legmélyéig értem [sic!].108 Tehát a lóversenytől kezdve, 
a hazárdjátékoktól kezdve, a prostituált szeretőkön át a legmélyebben. Onnan hordok 
magamban olyan szégyeneket, amikor úgy vertek össze és rugdaltak össze, ahogy csak 
az éjszakában tudnak embert összeverni és összerugdalni. 

Valóban egy tökéletesen kettős életem volt Eötvös-kollégista életemben, ami-
ben meghatározó az éjszakai élet volt, mert szellemileg is az volt meghatározó, az 
irracionalizmusnak a filozófiája, tehát Heidegger, Nietzsche és Dosztojevszkij. A 
legkedvesebb jelenetem volt Dosztojevszkijnél Mityának a nagy önpusztító éjszaká-

102 A Szatyor bár 2021-ben ismét üzemel, a Bartók Béla út 36-ban, a Hadik kávéház szomszédságában.
103 A Pais Dezső öccsére vonatkozó adatot nem sikerült ellenőriznünk. Az 1886-ban született Pais Dezső 
Életem, emlékeim címmel közölt memoárt, amelyben tág teret szentel a Collegiumnak (Valóság, 1971. 6. sz. 
32–46.), de ebben nem említi, hogy lett volna öccse, aki szintén a Eötvös Collegium diákja volt.
104 Urbán Ernő 1942-ben megjelent Ének a Dunakorzón című verseskötetében Király Istvánnak ajánlotta 
Proán legenda című versét, melyben duhaj kedvű dédapjának állít emléket.
105 A VIII. kerületi Aggteleki utca neve 1956 óta Kiss József utca. A Bérkocsis utca keresztezi a Víg, Conti 
(Tolnai Lajos) és Aggteleki (Kiss József) utcát.
106 Otthontalanságot.
107 Prolog im Himmel. – Der Herr: Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange, / Ist sich des rechten 
Weges wohl bewusst. – Égi prológus – Az Úr: (Kálnoky László fordításában) Az igaz ember bárhogy is 
hibázik / nagyon jól tudja, mely az igaz út. – (Franyó Zoltán fordításában) A jó embernek titkos ösztön-
érzet / Sugallja már, a jó út hol vezet.
108 Lehet, hogy nyelvbotlás, és az „éltem” helyett hangzik el az „értem”.
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ja Grusenykával, amikor kérdi, hogy miért sír a gyermek.109 Magyarán mondva ez a 
végletekben való nihil-élés volt.

József Attila volt ekkor az egyik legkedvesebb költőm, ha nem a legkedvesebb. 
Kedvesebb volt, mint Ady, de semmi köze nem volt ahhoz a József Attilához, akinél 
a távlat megvan, ami később jött. A Semmi, a Ki-be ugrál a két szemem József Attilája… 
„Ugy szállong a semmi benne, / mintha valaminek lenne / a pora…”110 Ezek a szerzők 
álltak hozzám közel.

Így zajlott az életem 1944-ig lényegében. Külön volt egy nappali élet, amikor 
az Eötvös Collegium jeles diákja voltam, és külön volt egy teljesen mély, éjszakai élet. 

Sz. Á.: Magyar–német szakot végzett. És azért lett német szakos, mert a sárospataki kollégium 
ezt igényelte… 

Sárospataknak volt egy alapítványa, aminek a segítségével önmagának nevelte a taná-
rokat. Ma úgy mondanák, társadalmi ösztöndíj. Nem emlékszem pontosan az alapít-
vány nevére, azt hiszem, Dókus Alapítvány111 volt. De nagy összegű alapítvány volt, 
havi harminc vagy ötven pengő volt – ami nagy pénz volt akkor –, amit az ember ka-
pott végig egyetemista évei alatt, ezért kötelezettséget vállalt, hogy annyi ideig, amíg 
kapta, Sárospatakon köteles tanár lenni. Így érte el Patak, hogy szinte Eötvös-kollégis-
tákkal volt tele a tanári kara. Képes Géza, Maller Sanyi112 vagy Harsányi Pista így volt 
Patakra kényszerítve, ilyen ösztöndíjjal.113 

Ezt az ösztöndíjat én is megkaptam. Az iskolához kellett igazodnom, ahhoz, hogy 
ők hogyan látták, milyen tanárra van szükségük. Akkor már angoltanárokkal fel volt 
töltve, viszont a német volt a kötelező nyelv, és a némettanárokban volt hiánya, így je-
löltek ki engem – mind a két nyelvet választhattam volna –, hogy német szakos legyek. 

A német szak miatt lépett be a felszabadulás után egy csomó rágalom és egy cso-
mó pletyka az életembe. Ennek a németszakosságnak az oka abszolút nem világnézeti 
döntés volt. Egyszerűen praktikus döntés volt. 

109 A Karamazov testvérek harmadik része kilencedik könyvének 8. fejezetében (A tanúk vallomása. A kis-
gyermek) álmodja azt Mitya, hogy síró csecsemőt lát, s megkérdi kocsisát, miért sír, minek sír. (Az Európa 
1975-ös kiadásában a 2. kötet 238. lapján olvasható.) 
110 Költőnk és Kora
111 Itt a „Dókus Ernő és neje szül. Ragályi Ilona Alapítványról” van szó, amelyet Dókus Ernő (1852–1934) 
tiszáninneni egyházkerületi főgondnok és református egyetemes konventi elnök hagyatékának egyes va-
gyonelemeiből hoztak létre, végrendeletileg. Az egyik legjelentősebb alapítvány volt, évente közel 6000 
pengőt osztott ki ösztöndíjként. Király István a nyolcosztályos gimnáziumban VII. és VIII. osztályosként 
a legmagasabb összeget kapta: 200 pengőt. – Nem ebből az alapítványból támogatták egyetemi tanulmá-
nyait, hanem az özv. Pogány Istvánné Alapból, ahonnan 1939/40-ben évi 500 P, 1940/41-ben 750 P, 
1941/42-ben 600 P, 1942/43-ban 700 P tanárjelölti ösztöndíjat kapott. (Az a Dókus-támogatás, amit a 
gimnazista Király kapott, tápintézeti kedvezmény volt.)
112 Névtévesztés: az eredeti szövegben Molnár Sándor szerepelt, de ilyen nevű tanár nem tanított Pata-
kon. Király nyilvánvalóan Maller Sándorra, az Angol Internátus fiatal nevelőtanárára és 1947–50 közötti 
utolsó igazgatójára gondolt.
113 Király a kényszerítést nyilván csak képletesen értette, hiszen a végzettek maguk döntöttek arról, hogy 
elfogadják-e az ösztöndíj-feltételeket, ahogy Király is döntött. Ráadásul Maller Sándor és Harsányi István 
apja is tanár volt Patakon, tehát a visszatérésük családilag is indokolt volt.

És hogyha már beszélünk erről, elmondom itt is: az, amit ezzel kapcsolatban fel 
szoktak hozni, hogy „Németországban járt”…

Valóban, ez alatt az idő alatt háromszor voltam kint Németországban. ’41 nya-
rán egy kéthetes, úgynevezett Humboldt-ösztöndíjjal Münchenben, ami kijárt min-
den Eötvös-kollégista német szakosnak, ami egyszerűen nyelvgyakorlás volt. Egy di-
ákinternátusban laktunk, szlovák egyetemistákkal együtt. 

Ami ebből bennem megmaradt: ketten voltunk magyarok, J. Molnár Jancsival, 
aki később Tatabányán lett tanár.114 Az életünk – és abba Jancsit is belerántottam – az 
önpusztítás volt, csak most már a müncheni éjszakákban. És az ottani szlovák diá-
kokkal a számomra rendkívül izgalmas viták, mert nacionalista, megszállott szlovák 
diákok voltak, tele magyargyűlölettel, és egyszer az ő szemükön át láttam, hogy ami 
nekem Habsburg Ausztria, nekik az Magyarország. Hogy ugyanolyan gyűlölettel né-
zik, ahogy én járom Bécs utcáit, hogy ezek a paloták a mi főuraink palotái, ezt a mi 
jobbágyaink építették. Ők ugyanilyen gyűlölettel nézik Budapestet, a Parlamentet, az 
Országházat, és azt mondják, hogy ezt szlovákok építették. Tehát ez volt számomra a 
rendkívül mély élmény, ami megmaradt bennem erről a nyárról. 

A másik rendkívül érdekes élmény az volt, amit már említettem, hogy volt egy 
pincérlány. Az alvilágban kerestem mindig a szeretőket, kényelmesebbek voltak, mint 
az úri nők, nem volt velük semmi bonyodalom, és jóságosabbak voltak, önzetlenebbek 
és odaadóbbak. Tehát igazán voltak úri lány szerelmeim is, de az alvilágban találtak 
szintén önpusztító életek voltak, és az önpusztító élet mindig önzetlen élet, az nem tö-
rődik önmagával többé. Volt ott egy pincérlány, aki – mivel úgy rám volt írva, hogy az 
éjszaka embereihez értek és velük vagyok – szerelmes volt belém, de az Istennek nem 
volt hajlandó lefeküdni velem, mert ő fajgyalázást követ el, hogyha velem lefekszik. 
Ebből az első nyaramból ez az élmény maradt meg. 

A második nyaram tartalmas, nagyon szép nyár volt, az úgynevezett Goethe-
Institutban volt egy háromhetes ösztöndíj. Két mozzanata jelentett sokat szellemileg. 
Az egyik, hogy Rilke-verseket elemeztünk délelőttönként. Az Orfeuszi szonetteket115 és 
a Duinói Elégiákat ott szerettem meg és ismertem meg mélyen. A másik, hogy ez a 
Goethe-Institut nyárra különböző egyetemekről hozta össze a tanárait. És az egyik 
tanárnője, akivel nagyon jó emberi kapcsolatba kerültem, Heideggernek volt a tanár-
segédnője Freiburgban. Azért is vonzódtam hozzá, mert Heideggerhez kapcsolódott. 
Tőle kettőt kaptam meg: ő gyűjtötte össze nekem így különlenyomatokban – mert 
még sehol sem jelentek meg – Heideggernek az irodalomról írott cikkeit, és Heidegger 
nagy írói szerelmét, Hölderlint ő szerettette meg velem.116 Hölderlin akkor került hoz-
zám rendkívül mélyen közel. Szellemileg ezt jelentette a második németországi nyár. 

114 Molnár Jánosról egy korábbi interjúban így nyilatkozott: „ő volt a Collegiumban egyetlen barátom”. 
(M. Kiss, 1978-79. I./25.)
115 Die Sonette an Orpheus. – Magyar fordításban: Szonettek Orpheuszhoz
116 Érdeklődésünkre Friedrich-Wilhelm von Herrmann, a freiburgi egyetem professzora, aki az idős Hei-
degger munkatársa volt, majd műveinek kutatója, monográfusa lett, közölte: az adott időszakban valóban 
dolgozott a filozófus mellett egy hölgy, dr. Ingeborg Krummer-Schrott (1911–1998) kultúrtörténész, aki 
1943-ban nagy valószínűséggel Münchenben tartózkodott. Az információért köszönetet mondunk von 
Herrmann professzornak. 
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Életrajzi értelemben egy rendkívüli szerelmi élmény fűződik ehhez a nyárhoz. 
Mert voltak velünk francia egyetemisták a Goethe-Institutban, és az egyik francia 
lánnyal életem egyik legnagyobb és legmélyebb szerelme született meg ott München-
ben. Így az ott töltött nyár különösen szép volt – legalábbis így maradt meg az emlé-
kezetemben. 

Ez lett később a bűntudatomnak az egyik forrása, mert – de ez már a felszaba-
duláshoz tartozik – a gyanútlanság bűntudatát itt éreztem meg legerősebben. Hogy én 
éltem valami szép, lebegő életet… 

Sz. Á.: Közben pedig a világ pusztult. 

… amikor már embereket égettek el. Én Bach-zenét hallgattam a müncheni 
Residenzben, a palotában, és a Starnbergi-tavon nyaraltam, miközben égtek a krema-
tóriumok. Ez volt tehát a másik németországi út. Nem ez a kettő játszotta a szerepet 
az ellenem indított rágalmakban, hanem a harmadik, aminek már semmi köze nem 
volt a német szakosságomhoz. 

Sz. Á.: Ami bécsi út volt, ráadásul.117

A bécsi Collegium Hungaricumban kapott ösztöndíj. Ez bevett Eötvös-kollégista szo-
kás volt, hogy aki tud, ösztöndíjat kér, mert katonának kellett volna lennie. Tehát egy 
éves bécsi Collegium Hungaricum-i ösztöndíjat lehetett volna szerezni, leakasztani, 
ahol még működött a Collegium Hungaricum. Berlinben működött még akkor, illetve 
Bécsben. Ez a kettő. A Collegiumból, nem tudom, hányan pályáztunk, mert ezt ’43-
ban kellett benyújtani, hogy a végzésünk után – ’44 márciusában volt akkor a diploma 
megszerzése, akkor voltak a záró államvizsgák, záróvizsgák – rögtön ezzel az ösztön-
díjjal kimehessünk, és még egy év nyereségünk legyen. Ezt az ösztöndíjat ketten kap-
tuk meg akkor a bécsi Collegium Hungaricumba, Szigeti Jóska és én. Ketten mentünk 
ki akkor egy esztendőre. 

Sz. Á.: De ez csak egy tervezett egy év lett, sokkal hamarabb vége szakadt. 

Itt kezdődik, amiről az emberek általában nem beszélnek. Itt hatott vissza a népi iro-
dalom és Sárospatak, és a gyerekkor. 

Mielőtt kimentem, a bátyámmal együtt hazamentünk apámhoz, hogy elbúcsúz-
zunk, és az öreg akkor azt kérdezte: „Hát, fiaim, mit csináljak?” Akkor – sose felejtem 
el – Kálmánnal együtt elővettük az öregnek a térképet, egy iskolai atlaszt, és Kálmán 
megmutatta: „Nézze édesapám, innen eljöttek idáig, ezt a kis területet, már higgye el, 

117 Ausztria, ezen belül Bécs 1938 márciusa, az Anschluss óta a Harmadik Birodalom, a náci Németország 
része volt. Bécs 1945. április 13-án szabadult fel, Ausztria 1945. április 27-én nyilvánította magát füg-
getlennek a náci Németországtól, ilyen értelemben Király István harmadszor is Németországban járt. A 
német szakos tanárjelölt második világháború idején bonyolított tanulmányútjait firtatva tekintetbe kell 
venni, hogy a német nyelvet csak Németországban (és Ausztriában) lehetett – és lehet ma is – gyakorolni, 
nem úgy, mint pl. a franciát, angolt, spanyolt, amit Franciaországon, Anglián és Spanyolországon kívül 
még a világ számos országában beszélnek.

megcsinálják, megteszik, ne menjen sehová, maradjon.”118 És tudtuk, hogy az öreg 
mennyire becsül bennünket, biztosak voltunk abban, hogy maradni fog. 

Amikor megtörtént az áttörés – valamikor augusztusban, a román kiugrás után 
történt meg, hogy a szovjet csapatok jöttek fel délről, és közeledtek apámékhoz119 –, 
akkor bennem ott volt a kérdés: most mit csináljak? És akkor úgy éreztem, hogy én 
nem mehetek el innen, Magyarországról, nekem ott kell lenni az öregekkel, és elin-
dultam Bécsből haza. Egyedül tettem meg az utat. Ezt úgy hívom: az „ellenvonulá-
som”. Egyedül tettem meg, nemcsak a Collegiumból… 

Sz. Á.: Hanem a vonaton is. 

… ahol a többiek nyugodtan, békésen élték át a következő időszakot a Collegiumban. 
Bécs körül nem voltak harcok, azt az ember körülbelül ki tudta számolni, hogy Bé-
cset nem fogják engedni elpusztítani, az viszont kiszámítható volt, hogy Budapestet el 
fogják, és Magyarországot végig fogják pusztítani. Tehát Bécsben könnyebben ússza 
meg az ember. Ha Bécsben maradt, és védett helyen volt, egy szigeten élt. A Collegium 
Hungaricum egy sziget volt akkor Bécsben.120

Bécsben két nagyon jó barátom volt: Szigeti Jóska változatlanul (őt a Collegium-
ból hoztam), a másik Rosdy Laci. Ő kinn maradt aztán Bécsben, osztrák újságíró lett, a 
Die Furche-nek – az egy baloldali katolikus lap – lett a szerkesztője. Az öccse egy híres, 
itteni katolikus pap.121 Ők nyugodtan kinn maradtak, és Laci nagyon lebeszélt a haza-
jövetelről, de egyszerűen itt ütött vissza Sárospatak. Azért mondom, hogy Patak, mert 
az úton, ahogy jöttem, egyedül voltam a vagonban, az egész vagonban, végig, kuruc 
nótákat énekeltem. Tehát az jelezte, hogy miért megyek. Hogy haza kell mennem. És a 

118 Király István részletesebben szól erről az Erkölcs – irodalom – politika. Beszélgetés Szabó B. Istvánnal (Al-
föld, 1989. 8. sz. 64., illetve a Petőitől Tandoriig című kötetben) című interjúban (a továbbiakban: Szabó 
B., 1989), amelyben idézi a legfontosabb kérdést, amit a Vörös Hadsereg közeledése miatt menekülést 
fontolgató édesapjának tett föl: „Hová mennének?”
119 A szovjet hadsereg 1944. augusztus 23-án Iasinál törte át a német–román vonalat. Románia ugyanezen 
a napon fegyverszünetet kért: ez „román kiugrás” néven ismert. A Második Ukrán Front csapatai október 
6-án kezdték meg Észak-Erdély és a Tiszántúl felszabadítását, elfoglalását.
120 Szigeti József szemtanúként nyilatkozik Bécs ostromáról. „A belvárost, legalábbis tapasztalataink sze-
rint nem bombázták, ágyúval sem lőtték. Ha ezt összevetjük a budapesti másfél hónapig tartó […] elkese-
redett harcokkal, akkor […] hű képet ad a hatalmas különbségről, bármennyire igyekeznek is manapság 
eltúlozni Bécs ostromának méreteit.” (Szigeti, 2000. 333–334.) – A történeti adatok szerint Bécs 20 %-a (37 
ezer épület) dőlt romba az 1944–45-ös bombázások során. A város belső részében súlyosan megrongáló-
dott az Opera, a Burgtheater, az Albertina, a Stefansdom, stb. Budapest épületeinek 80 %-a dőlt romba.
121 Rosdy László (Ladislaus) (1918–1971) – Történész, szerkesztő. Munkatársa volt a Politische Perspektiven 
című lapnak is. A „die Furche” német szó: barázdát jelent. – Rosdy Pál 2020 júliusában egyebek között ezt 
válaszolta fivére adatait kérő levelünkre: „Bátyám a Die Furche helyettes főszerkeztője volt. A lap ma is 
él, sohasem volt baloldali. Inkább az ÖVP-hez [Österreichische Volksparteihez, az Osztrák Néppárthoz] 
közeli kulturális hetilap, pártonkívüli, katolikus szellemiségű. Ami engem illet, abban igaza van Király 
Istvánnak, hogy katolikus pap voltam, de hogy híres lettem volna, arról nem tudok. A katolikus sajtóban 
talán ismert voltam. Ma is, bár 1932-es születésű, tehát 88 éves vagyok, rendszeresen írok az igénytelen, 
népies Keresztény Életbe.” Rosdy Pál segítségéért ezúton mondunk köszönetet.
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Veres Péter-vers volt bennem: „Én nem mehetek el innen, nekem millió sárba ragadt 
paraszt a rokonom.”122

A népies, a népi gondolat visszahúzása volt, amelyik vitt haza. Most elmondom 
ennek az „ellenvonulásnak” a történetét. Csak mint kordokumentum érdekes. Mert 
megérkeztem Pestre – ez valamikor szeptember végén, október elején lehetett. Akkor 
mentem először Debrecen felé. Törökszentmiklósnál vágták át előző nap a vonalat. 
Szolnokig ment csak a vonat, onnan tértem vissza, és mondták, hogy átvágták Tö-
rökszentmiklósnál a vonalat. Akkor mentem hátulról, Miskolcon, Tokajon keresztül 
Nyíregyháza felé. Itt a vonat Füzesabonyig ment. Utána, azt nem felejtem el, mert 
egy katonai olajszállító autóra kapaszkodva mentem, annak egy vékony palló volt a 
tetején, és irtóztató iramban ment, mindig attól reszkettem, hogy lezuhanok. Azzal 
mentem el Tokajig. Onnan gyalog mentem tovább. Nyíregyházára akkor érkeztem, 
amikor előző éjszaka benn voltak a szovjet csapatok, és visszanyomták őket. Ott hal-
lottam először a rémhíreket. 

Utána gyalog kellett tovább mennem Mátészalka felé, mert Cégénydányád Má-
tészalkán túl van még, tehát a Nyíregyháza–Mátészalka vonalon. Az életem legem-
lékezetesebb gyalogútja, mert ott a menekülők áradata jött szembe. Az feledhetetlen 
volt. Goethe Hermann und Dorotheá-ja jutott eszembe.123 Az kísérteties volt. A szétdúlt 
otthonok… Amik úgy összedobálva szekéren… És lányok, asszonyok… És az a rémü-
let, amelyik úszik egy ilyen menekülő áradattal. Tehát mentem szembe ezzel a mene-
külő áradattal az út szélén. Nyírbátornál kapott el már a fegyverzörej. És katonai autók 
robogtak, és ott, őszintén szólva, megijedtem, nem mertem tovább menni. Elhittem, 
hogy már átvágták úgyis a vonalat Mátészalka felé, úgyse mehetek. 

Abban is őszinte vagyok, hogy mi játszott bele ebbe. A menekülő, gyalog vo-
nulatból láttam, hogy hajtottak egy szovjet hadifogolycsapatot… És csupa ázsiai arc… 
És a riadalom Ázsiától. Tehát a félelem az ismeretlentől, az idegentől. És miközben 
lelkifurdalásom is volt amiatt, hogy mégsem megyek haza apámékhoz, jól jött nekem 
Nyírbátorban a lelkiismeretem megnyugtatására az, hogy ott már a front szaga érző-
dött. Később tisztáztam, hogy ez volt az úgynevezett híres debreceni-hortobágyi nagy 
tankcsata, amelyik az egyike volt a legnagyobb magyarországi tankcsatáknak.124 Csak-
hogy egy ilyen csata egy száz kilométeres körzetet fog át szinte. Erről nekem halvány 
sejtelmem sem volt, és a szerkezetét egy ilyennek nem értettem. Ott megijedtem, és 
jöttem vissza a menekülőkkel. 

Szóval „áradtam” vissza, és így Budapesten éltem át a háborús időszakot ’45 feb-
ruárjáig. Először az Eötvös Collegiumban voltam. Ott Tomasz Jenő, az igazgatóhelyet-

122 Veres Péter Én nem mehetek el innen című versének első szakasza: „Én nem mehetek el innen soha-
sehova, / nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom, / millió sárbaragadt 
paraszt a szomszédom, / ezeknek sorsa az enyém, s az is marad örökre.”A verset először a Magyar Élet 
(Nemzetpolitikai Szemle), 1939. júniusi, Szabó Dezső-száma közölte, 18. lapján. (Az első megjelenés adatá-
ért Papp Istvánnak tartozunk köszönettel.)
123 Az elbeszélő költemény menekültek között játszódik, a Rajna-vidéken, a francia forradalom idején.
124 A Debrecen térségében zajlott tankcsata, amely sokezer halálos áldozatot követelt, 1944. október 9-én 
kezdődött, és 20-án, Debrecen felszabadításával ért véget.

tes125 október vége felé egyszer megkért, hogy menjek el, mert kerestek, és fenyegetve 
volt, hogy aki katonaszökevényt rejteget, azt szigorúan megbüntetik. És akkor volt egy 
nagybátyám, anyámnak a legkedvesebb testvére, akinek két fia volt, mind a kettő katona 
volt. Egyikről se tudott semmit. Tele volt félelemmel, de mégis befogadott és rejtegetett. 

Aztán szerencsénk volt, mert ez a lakás német körzetbe esett. Fel voltak osztva 
Budapest utcái. Voltak, amiket a nyilasok ellenőriztek, voltak, amiket a németek. A 
németek kulturáltabbak voltak az ellenőrzésben, mert Wehrmacht-emberek csinál-
ták, és egyszerűen így át tudtam menekülni a pincébe. 

Tehát október eleje-közepe tájékán értem vissza Pestre. Már Pesten voltam, 
amikor megtörtént a nyilas hatalomátvétel.126

Ez például a németekről jut az eszembe. Egyik legemlékezetesebb emlékem 
az, amikor álltam a Rákóczi úton, és láttam, hogy hajtják a sárga csillaggal megbé-
lyegzetteket az utcán, valahová gettóba.127 Borzalmas volt. És kis suhancok, gyerekek 
öreg, idős embereket, akiken érződik, hogy intellektuelek. Mint a barmokat. Pálcával 
ütögetve. Az út szélén álltam a nagy tömegben, néztem, és valahogy az indulatom 
nem tudta türtőztetni magát, kifakadt. „Ez szörnyűség!” Majd valaki nekem szegezte 
a fenyegető kérdést: „Maga is közéjük akar kerülni?” És úgy fordultak abban a perc-
ben felém… Egy német katonatiszt jött ott, Wehrmacht-ember. Odamentem hozzá, 
belekaroltam, és kértem, mentsen ki. És ő, ohne weiteres,128 ment velem karonfogva, 
és kimentett ebből. 

Sz. Á.: A felszabadulást felszabadulásnak élte át? 

A fölszabadulást? Itt egy furcsa kérdés jön, mert itt van életemnek a damaszkuszi for-
dulata.129 Hogy éltem át az októberi heteket? Önmagamban azt szoktam mondani, 
hogy az október utáni heteket, ahogy az ország óriás többsége – az vagyok, ami nem-
zetem – egy bujkáló ország polgáraként éltem át. Ez az ország nem volt fasiszta ország, 
de nem volt ellenálló ország se. Voltak benne fasiszták, voltak benne ellenállók, talán 
kisebb számban, mint fasiszták, de az óriás zöm, az egyszerűen bujkáló élet és bujkáló 
ország volt. 

A nemzeti önszembesülés kulcsgondolatának tartom azt, hogy miért voltunk mi 
bujkáló ország. Ez az, ami mellett rengeteg mentség és rengeteg vádlehetőség is van. 
Én csak a saját életemről tartozom számadással. Én tudom, hogy milyen gondolatok 
jegyében tartoztam a bujkáló országhoz. Németh Lacinak ezt egyszer mondtam is: 

125 Tomasz Jenő (1896–1950) – 1919 és 1923 között volt klasszika-filológia és történelem szakos Eöt-
vös-kollégista. 1926-ban lett a Collegium alkalmazottja: az adminisztrációval, gazdasági ügyekkel és a 
könyvtárral foglalkozott, de a tudományos képzésben is részt vett, 1940-től aligazgatói rangban. 1944 
októberétől haláláig – kiváltképp Keresztury Dezső minisztersége idején – ő volt a Collegium tényleges 
igazgatója.
126 Október 15-én.
127 A budapesti gettó 1944 novemberének végén létesült a VII. kerületben.
128 minden további nélkül (német)
129 A kommunista meggyőződés elfogadását, belépését a kommunista pártba tekinti damaszkuszi fordu-
latnak, pálfordulásnak.
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például a szárszói beszéd jegyében, a Tartsd magad! című Németh-cikk130 jegyében. 
Ideológiailag ezzel igazoltam magamat. Tehát ez volt a harmadik út ideológiája elleni 
bírálatom, lényegében az önbírálat. A kedves Ady-sorom ekkor – Adyt idéztem, mert 
Ady mindig kísért – „nekünk pajtás úgyis mindegy, farkas esz meg, medve esz meg, de 
megesznek bennünket”.131

Érdekes, B. Nagy Lacival volt erről vitám, Ranódynénál, Kóczián Katánál. 
B. Nagy Laci és Makk Karcsi lakott ott nála. Makk Karcsival ott találkoztam még, 
mint kisgyerekkel. Kisgyerekkel? Egy tizenhat éves, sugárzóan intelligens srác volt.132 
B. Nagy Lacival volt egy hosszú vitám, mert Laci mindenáron ellenállást keresett. 
Mondom: „Humbug! Hol találsz már most ellenállási lehetőséget? Csak önmagadat 
dobod oda. – Farkas esz meg, medve esz meg, de megesznek bennünket. – Át kell 
bujkálnunk, át kell vészelnünk, át kell élnünk.” 

Tehát körülbelül ez volt az attitűdöm, ami egy különös, vagány létbe illesztett 
attitűd volt, mert össze volt kötve az önpusztító életnek az „úgyis mindegy és min-
den mindegy, és semmi sem fontos” attitűdjével. Tehát, bármilyen kérést kaptam, ami 
életveszélybe sodorhatott, teljesítettem – egyszerűen ebből a vagány létből következő-
en. Nem izgatott a veszély, de semmi nem volt bennem, ami ezen a vagány becsületen 
túlment volna. 

Ebből fakad irodalmilag egy érdekes szempont, és az Szentkuthy Miklóshoz 
kapcsolódik. Ez számomra azért érdekes és azért nagyon emlékezetes, mert Miklós 
az underground kultúránk pártfogói közé tartozott. Tehát ez a társadalmon kívüli 
csoport Miklósnál nagyon kellemes éjszakákat tudott tölteni, ahol Miklós beöltözött 
bíborosi ruhába, lemezeket hallgattunk, és Miklós csodálatos, barokkos pózait éltük 
át és viseltük el. Miklóst nagyon szerettem, mint embert. Volt egy barátunk, aki bele-
tartozott a csoportunkba, a Kosztolányi-házban, Tóth Miklós, akit valamikor ’46-ban 
felakasztottak, mint angol vagy amerikai kémet, nem tudom, hogy mi volt a szerepe.133 
Ő Szentkuthy Miklós feleségének, Dollynak a szeretője is volt. Szentkuthy Miklós 
maga is két nővel élt, Gigivel és Dollyval, és nagyon jól megvoltak ebben az abszolút 
sajátos kapcsolatrendszerben. 

130 [Esti] Magyarország, 1943. február 3. 7. – Kötetben: Németh László: Az értelmiség hivatása. Budapest: 
Turul, 1944. – Utóbb: Németh László: Sorskérdések. Budapest: Magvető-Szépirodalmi, 1989.
131 Ady Endre: Kurucok így beszélnek. – „Nekem, pajtás, úgyis mindegy, / Farkas esz meg, ördög esz meg. / 
De megesznek bennünket.” (A medve a negyedik sorban szerepel.)
132 Nem világos, hogy mikor és hol történtek a találkozások. Makk Károly 1925 decemberében született: 
1944-ben már 18–19 éves volt. B. Nagy azonban 1927. februári volt, őt lehet tizenhét évesen tizenhat-
nak minősíteni. A lexikonokban Kotzián Katalinként jegyzett költőnő 1926-os volt, így 1942-ben vagy 
1944-ben valószínűleg csak „leendő Ranódyné”-ként lehet emlegetni. Makk Károly memoárjában (Makk 
Károly: Szeretni kell. Budapest: Kossuth, 2014.) szentel egy fejezetet 1944-nek, de nem említi Kóczián 
Katalint vagy B. Nagy Lászlót.
133 Tóth Miklós (1920–1951) 1943-tól a Külügyminisztérium sajtóosztályán, majd 1945 júliusától 1946 
tavaszáig a felszámolás alatt álló bécsi főkonzulátuson dolgozott. Ezt követően Magyarországon élt, ahol 
a Katonapolitikai osztály 1948-ban ausztriai felderítő munkára szervezte be. 1949 májusában erőszakkal 
visszaszállították Magyarországra. 1950-ben hűtlenség vádjával letartóztatták és katonai bíróság elé ál-
lították. A halálos ítéletet 1951. július 30-án hajtották végre. Az adatokért Gecsényi Lajosnak tartozunk 
köszönettel.

Miklós megkért arra, mikor Dollyt fenyegetve érezte – Dolly zsidó lány volt, 
Szentkuthy Miklós nem volt zsidó –, hogy vigyem ki az egyik volt takarítónőjükhöz 
Pestről Nagymarosra. És én, mint katonaszökevény, rossz papírokkal ellátva, egy 
zsidó nőt kísértem ki a hajón Nagymarosra. Az állomásokon mindenütt ott voltak 
a csendőrök, és Nagymarosról is én hoztam vissza Dollyt, amikor úgy adódott a 
dolog.

Ami miatt ez érdekes az életemben, hogy sose felejtem el, ahogy egyszer Vas 
Pista a Margit híd budai hídfőjénél hozzám lép. A Lukács uszodából jött ő is, én is a 
Lukácsból, és összetalálkoztunk a villamosmegállónál. Csak annyit mond Pista: „Ne 
haragudj, bocsánatot kell tőled kérnem.” Mivel tudtam, hogy ő Szentkuthyékkal kap-
csolatban áll, rögtön tudtam: „Miklósékkal, Szentkuthyékkal beszélgettél rólam.” Azt 
mondja, igen… „És – kérdem – előzőleg te is elhitted azokat a rágalmakat?” – „Igen, 
és ne haragudj érte.” Ilyen emberi nemességgel – hogy valaki azért, amit gondolatban 
követett csak el a másik ellen, amit ő nem érez tisztességesnek, odamegy a másikhoz, 
és elnézést kér – én nem találkoztam. Ezzel Vas Pista óriásira nőtt a szememben, ezzel 
a tettével, és az egész létével. Őt régóta ismertem, mert találkoztunk a Lyra Söröző-
ben. Radnótinak ő volt a legjobb barátja, tehát a Vajda János-esteken ott volt, de az 
ismeretségünk felületes volt. 

Sz. Á.: Nem válaszolt még a kérdésre, hogy a felszabadulást felszabadulásnak élte-e át? 

Arra válaszolok egyfolytában. Ebből nyilvánvaló, hogy én ezt csak egy háborúnak 
éreztem, semmi másnak. Egy háborúnak, amit a magyarság elbukott, és aminek ki-
számítható volt az elbukása. Mi volt az, ami miatt mégis itt történt meg az a bizonyos 
damaszkuszi fordulat? 

Mikor a szovjet csapatok Pesthez közeledtek, mikor körülzárták Budapestet, 
akkor tudtam, hogy ez hosszú pincelét lesz. És önmagamban arra gondoltam: valami, 
ami eljött idáig – ezt én nagyon könnyen tettem eddig zárójelbe, mert az ember min-
den korban egy meghatározott szemellenzővel él, ahol egyszerűen zárójelbe kerülnek 
dolgok –, történelmileg elintézett ügy. Számomra az egész kommunizmus és marxiz-
mus így volt történelmileg elintézett. 

Sose felejtem el – mivel az Eötvös-kollégista kíváncsiság olvastatott –, Szigeti 
Jóska volt az, aki Hegel Logikáját olvastatta el velem, ő olvasta velem végig. Nekem 
nem volt képességem az absztrakt gondolkodásra, neki csodálatos absztrakt gondol-
kodói képessége van, és nagyon sokat tanultam közben, a Logika együtt olvasásakor. 
Marxot is, a Kapitalt illett elolvasni. Nem tudom, hogy Jóska hogyan reagálta le, az 
az ő dolga. Én Marx Kapitalját elkezdtem olvasni, olvastam részeket belőle, aztán ön-
magamban, nyugodtan félreraktam: avult, 19. századi, érdektelen. Számomra akkor a 
korszerű Nietzsche és Heidegger volt a 20. század. A marxizmust lejárt lemeznek tar-
tottam. Ezt egy Németh László-élmény alapján, illetve egy Heidegger- és Nietzsche-
élmény alapján nyugodtan mondhattam. Szemellenző volt rajtam.
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A Collegium megkapta, amikor a szovjet követség feloszlott, a szovjet követség 
könyvtárát.134 Beleolvastam kíváncsiságból a bolsevik párt XVIII. kongresszusának 
szövegeibe.135 Nevetségesnek tartottam az egészet. Ezeket a termelési számokat, ada-
tokat. Ennek mi köze van az emberhez és az emberi léthez? Avítt, avult, primitív – és 
lelegyintettem. Mikor a szovjet ágyúk Budapest körül dörögtek, akkor egyszerűen úgy 
éreztem: azt, ami idáig el tudott jönni, azért illik legalább komolyabban megnézni és 
megismerni. 

És akkor próbáltam összeszedni, hogy megismerjem. Egyrészt akkor kezdtem 
el oroszul tanulni. A Collegiumból kihoztam az Anna Kareninát, kiloptam a követ-
ség könyvtárából, és az Anna Kareninát olvasva kezdtem oroszul tanulni.136 A má-
sik: emlékeztem, hogy a Collegiumnak a toronyszobájában vannak olyan elhanyagolt 
könyvek, amik valamikor a kommunista összeesküvés felfedezése után maradtak ott 
diákoktól, és abból bányásztam ki több ’19-es füzetet. Csicserint, nem tudom, mit… 
De ami az ott találtak között érdekes lett számomra: Lenin Állam és forradalom című 
műve, ami az egyik legmélyebb olvasmányélményem lett.137

134 Garai Imre az Eötvös Collegiumról szóló monográfiájában így ír: „Miután Magyarország kinyilvání-
totta a hadiállapot beálltát a Szovjetunióval (1941. június 27.), a budapesti szovjet követség megszűnt. A 
képviselet értéktárgyainak, így könyvtárának értékesítésével a szovjetek a svéd követséget bízták meg, 
mely értesítette a Collegiumot 1941. szeptember 4-én, hogy a könyvtár egy részét eladná az intézetnek. 
A VKM hozzájárult a vásárláshoz abból a megfontolásból, hogy a könyvek magánforgalomba nem ke-
rülhetnek. Így a könyvtár irodalomtörténeti, szépirodalmi, ifjúsági művei az intézetbe, az egyéb munkák 
pedig a parlamenti könyvtárba kerültek.” (A tanári elitképzés műhelye. A Báró Eötvös József Collegium törté-
nete, 1895–1950. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2016. 301–302.)
135 A bolsevik párt XVIII. kongresszusára a nagy „tisztogatások” után, 1939. március 10. és 21. között 
került sor. (Az előző, a XVII. kongresszust 1934 elején tartották, és Hruscsov 1956-os „titkos beszéde” 
szerint az 1934-es Központi Bizottság 139 tagja, illetve tagjelöltje közül a következő években 98-at vé-
geztek ki, az 1966 küldött közül pedig 1108 került letartóztatásba. A következő, a XIX. kongresszus csak 
13 év múlva, 1952 októberében ült össze.) A XVIII. kongresszuson Sztálin hosszan beszélt a Szovjetunió 
külpolitikájáról, majd 1939 májusában leváltotta a nyugati demokráciák szövetségét kereső Litvinov kül-
ügyi népbiztost, s helyére Molotovot nevezte ki, aki augusztus végére nyélbe is ütötte a paktumot a náci 
Ribbentroppal. – Király István valószínűleg a kongresszusról német nyelven megjelent kiadványt (Das 
Land des Sozialismus heute und morgen. Berichte und Reden auf dem 18. Parteitag, der KPdSU 10–21. März 1939.) 
olvasta. A Moszkvában, 1939-ben megjelent könyv adataiért a PTI-PIL munkatársait, Horváth Juliannát 
és Kaba Esztert illeti köszönet.
136 Tolsztoj regénye népszerű volt ebben az időszakban. Illyés Gyula jegyzi fel Németh Lászlóval meg-
kezdett bujkálásuk kapcsán: „Németh magával hozta a Karenin [sic!] Anna második kötetét. Oroszul 
már jó tíz éve tudott, most csak frissítette, rendszerezte az ismereteit.” (Illyés: Naplójegyzetek, 1929–1945. 
Budapest: Szépirodalmi, 1986. 319. A továbbiakban: Illyés, 1986.)
137 Az Állam és forradalom 1919-ben jelent meg először magyarul, Rudas László fordításában, a Kommunis-
ta könyvtár sorozatban a KMP kiadványaként. – A 30-as években az Eötvös Collegiumban és a hallgatók 
külső baráti körében működött egy – utóbb összeesküvés vádjával bíróság elé állított – kommunista, 
illetve kommunistákkal szimpatizáló sejt, amelynek több, később ismertté vált személyiség volt a tagja, 
pl. Rajk László, Mód Péter és Mód Aladár, Fejtő Ferenc. Lásd erről Sipos Péter: Kommunista szervezkedés 
a magyarországi egyetemeken az 1930-as évek első felében. In: Vass Henrik és Szabó Ágnes (szerk.): A haladó 
egyetemi ijúság mozgalmai Magyarországon, 1918–1945. Budapest: Kossuth kiadó, 1978. 201–257., vala-
mint Agárdi Péter: Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években. Budapest: Gondolat, 
1982. 30–32., 390–391.

És a szomszédomban lakott Dékány István – annak a Tarcali utcai háznak a 
szomszédságában, ahol rejtőztem –, aki a szociológia professzora volt az egyetemen.138 
Gondoltam, hogy neki vannak marxista könyvei. Elég jó kapcsolatom volt vele, mert 
az egyik barátom, Nemeskéri Pista, az ő tanársegédje volt.139 És a család is jóban volt 
vele, a nagybátyám családja. Hozzá mentem át. És őt kértem, hogy adjon könyveket, 
mert meg akarok ismerkedni a marxizmussal. És ő odaadta Buharinnak a Történelmi 
materializmusát, illetve a kétkötetes Marx–Engels-t, a Szabó Ervin–Garami-féle vá-
logatást. Ezeket olvastam végig a pincében, mert a pincében olvashattam december 
26-tól, amikor le kellett mennünk oda, február 9-ig, amíg nem jött a felszabadulás. A 
mai terminológiával mondom: amíg át nem vonult fölöttünk a front. Február 9-én 
foglalták el az utcánkat, az utolsók között voltunk. 

Sz. Á.: Ez a Ménesi út volt? 

Nem. A Ménesi útról át kellett mennem a nagybátyámhoz.140 Ez Lágymányoson volt,141 
a Tarcali utca, Ábel Jenő utca. A Tarcali utcában lakott a nagybátyám. Tehát ezekkel 
a könyvekkel vonultam le. Ekkor már nem ellenségesen álltam hozzájuk, hanem kí-
váncsian, hogy mi az az ideológia, amelyik ide megérkezett. És egyszerre észrevettem 
a varázsukat. Hogy az ész által elfogadott, illetve elfogadható teljesség világképet ad. 
Bennem rendkívül mély volt a vallásos szükséglet, a teljesség-akarás – lényegében an-
nak az embernek a vallásos szükséglete, aki nem akar és nem képes pusztán csak a 
részben élni. Ez gyermekkoromban rendkívül mélyen belém ivódott, és az egész ön-
pusztító élet, nihilélmény lényegében a hiányzó egésznek a felpanaszolása volt. Rend-
kívül mély volt bennem a vágy egy ész által elfogadható világkép iránt. 

A filozófiai gondolatnak – ezt Bertrand Russell142 különbözteti meg – két jel-
legzetes típusa van. Az egyik a kozmológiai, amelyik világmagyarázatot ad, a másik 
az antropológiai, amelyik ember- és létmagyarázatot ad. Ilyen kozmológiai magyará-
zat minden vallás lényegében. Ilyen az arisztotelészi, a platóni filozófia, ilyen Aquinói 
Szent Tamásnak a filozófiája, ilyen Hegel és ilyet láttam a marxizmusban, amelyik egy 
teljes, átfogó létmagyarázatot, világmagyarázatot ad, olyat, ami az ész által elfogadható. 

Addig filozófiában, ami közel állt hozzám, az az antropológiai-ontológiai vonu-
lat volt. Tehát nagyon szerettem a sztoikusokat. Marcus Aurelius Elmélkedései az egyik 

138 Dékány István (1886–1965) – 1942 és 1946 között volt a társadalomelmélet professzora a budapesti 
egyetemen. Műveit polgári liberális szemlélet, mindenfajta radikalizmus ellenzése jellemzi.
139 Nemeskéri István (1918–1986) – 1941-ben végzett a sárospataki tanítóképzőben. Beiratkozott a 
budapesti egyetemre, de tanulmányait anyagi okok miatt meg kellett szakítania. Behívták katonának, 
hadifogságba esett. A háború után tanítóként dolgozott. 1949-ben Kossuth-díjat kapott. Ezt követően 
adminisztratív munkaköröket töltött be. A hetvenes években a Műegyetem Tanárképző Intézetében volt 
adjunktus. – A Szabó B., 1989 interjúban olvasható (66.), hogy Király István az ő megbízásából vitt el ka-
bátja alá rejtve egy géppisztolyt „a Ménesi úttól ki egy ellenállni akaró tiszti csoporthoz az Orsó utcába”.
140 1980-ban, egy Kabdebó Lóránt készítette interjúban szerepel a neve: Dr. Joó Ferenc városházi tiszt-
viselő lakott a Tarcali utca 20-ban. „A háború vége”. Beszélgetés Kabdebó Lóránttal. Megjelent Király István 
Útkeresések. Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák című könyvében, Budapest: Szépirodalmi, 1989. 392. 
(A továbbiakban: Kabdebó, 1980.)
141 Tulajdonképpen Kelenföldön.
142 Bertrand Russell (1872–1970) – Angol filozófus.
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legkedvesebb könyvem volt. Nagyon szerettem a misztikusokat, akik szintén az én és 
az Isten közvetlen viszonyát elemzik. Nagyon szerettem Kierkegaard-t, Heideggert 
és Nietzschét, akik ugyanennek a típusnak a filozófusai. Most viszont a kozmológiai-
filozófiai gondolat utáni éhség munkált bennem, a nagy, átfogó rendszer utáni éhség. 
Mert éreztem, hogy a szkepszis nihilhez visz, amit az ember legföljebb csak sztoikus-
ként tud elviselni. 

Sz. Á.: Tehát, most már a marxizmusra kíváncsian találkozott ezekkel az olvasmányokkal. 
De hadd lépjek egy icipicit vissza. Az 1943-as szárszói találkozót hogyan ítélte meg, mint a 
mozgalom iránt elkötelezett? És hogyan látta a magyar politikai realitást, a harmadik út 
lehetőségét vagy lehetetlenségét? 

A szárszói találkozón nem voltam ott, Münchenben voltam,143 az volt a müncheni 
nyaram, a müncheni augusztusom. Mihelyt megjelent az anyaga, elolvastam, tel-
jesen Németh László szemszögéből ítéltem meg, erre utaltam a „bujkáló ország” 
említésével. Ha ott vagyok és felszólalok, úgy szólalok fel, ahogy Marosi Péter,144 
Molter Károly fia. Marosi Péter felszólalása volt az, amelyikben Németh László sza-
vai ugyanazt a gondolatsort indították el, amit bennem. „Nem kell itt ellenálláson 
gondolkodni. Világhatalmak döntik el a sorsunkat. Itt őrizzük magunkat a mély-
ben, mint magyarok.” Most ne menjünk bele abba, hogy ez Némethnek, a harmadik 
útnak hiteles olvasata volt-e az adott szituációban vagy nem volt hiteles olvasata. 
„Úgy elmenni, rejtőzni a mélybe, és hagyni, hogy a világvihar elvonuljon felettünk. 
Nincsen, nincsen hozzá közünk.” 

A másik, hogy ekkor a népi irodalom még izgatott, de már csak mellékvágány 
volt az életemben. A fővágány ekkor már az irracionalizmus önpusztító filozófiája 
volt. Akkor már a nihil gondolat játszotta az életmódomban és a magatartásomban 
a meghatározó szerepet. Tehát az, hogy a dolgok úgysem a társadalomban dőlnek el. 
Az emberi élet kérdései az igazán lényeges kérdések. Azok társadalmon túliak, társa-
dalmon kívüliek. Azoknak nincs közük a társadalomhoz. És az egész társadalom, az a 
„das Man”, az általános, ahol az emberélet lényegi tragédiái egészen máshogy zajlanak. 
Tehát itt semmiféle társadalmi gondolkodás nem szerepelt. 

A népies élmény nem volt bennem uralkodóan már jelen, csak mint mellék-
hatás, színezet, amivel egyszerűen indokoltam önmagamnak, hogy miért bujkálok. 
Hogyha néha a magyar lelkiismeretemet megkopogtatták, hogy „miért nem csinálsz 
valamit?”, akkor ezzel indokoltam magamnak. De az igazi lényegi indok az volt: mind-

143 A szárszói találkozó – a „Szárszói Táborozás” – 1943. augusztus 23. és 29. között zajlott.
144 Marosi Péter (1920–1998): Molter Károly (1890–1981) író, kritikus, irodalomtörténész fia. A refor-
mátus teológus, kritikus, szerkesztő Marosi felszólalásában nehezményezte, hogy csak szélsőségekben 
gondolkodnak a jelenlevők, a középutat alig keresi valaki. (Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar 
Élet-Tábor előadás- és megbeszéléssorozata. Harmadik [facsimile] kiadás. Budapest: Püski, 1993. 58–60.) – A 
könyvet először 1943-ban jelentette meg a Magyar Élet kiadó. A dokumentumokat Szárszó címmel 1983-
ban újra közzétette a Kossuth Kiadó, Marosi Péter és Gombos Gyula azonban nem járult hozzá felszóla-
lásának újraközléséhez – tájékoztat Havas Gábor–Kulifay Albert A Soli Deo Gloria szövetség története című 
könyvében (III. A mozgalom. 16. 1943. Magyar Élet Tábor.) (Internet: sdg.org.hu/konyvek/havas-gabor-
es-kulifay-albert-a-soli-deo-szovetseg-torenete)

ez úgyis lényegtelen, az emberi élet lényegi kérdései ezen túl vannak. Tehát teljesen 
egy személyiségfilozófia, ontológiai-antropológiai gondolkodás volt, ami meghatá-
rozta akkor a létemet. 

A marxizmusból jött ez a másfajta filozófiai élmény. Ahol, amint mondom, ez 
a vallásos szükséglet, a teljességetika, a kozmológia utáni, a nagy rendszer utáni vágy, 
ebbe beleharapott. Egyszerre elkapott a rendszernek a bűvölete. De még nem tartot-
tam ott, hogy ennek bármilyen társadalmi következtetését levontam volna. Mindez 
nem jelentette azt, hogy önmagamban egyszerre megtértem: „most már marxista va-
gyok”. A dolgok nem ilyen egyszerűek. 

Hogyha megvizsgálom, mik voltak a sorsfordító mozzanatok, amik ezt realizál-
ták; hogyan lettem kommunista, hogy léptem be a Kommunista Pártba, milyen élmé-
nyeket tudok itt felsorolni? Az egyik alapvető élmény a háború élménye volt. 

Két hadsereg ment át fölöttem, a pince fölött, ahol voltam. Utcáról utcára, ház-
ról házra ment a harc Budának ezen a részén. Tehát valóban úgy volt, hogy előző nap 
ott voltak a német katonák, a német hadsereg, pihenni, lélegezni lejöttek hozzánk a 
pincébe. Harcoló katonák. Azok nem törődtek velünk. Azok nem emberekre vadász-
tak, azok harcoltak. Az emberekkel való törődést csak ott éreztem. Sose felejtem el. 
Egy tizenhat éves srác lehetett. Német katona, aki olyan borzalmasan büszkén robo-
gott be, hogy páncélököllel most lőtt ki egy tankot. És ott pihent két idősebb, akik 
ezt a fiatalos lelkesedést nézték… És mind a hárman egyszerre mondtak egymásnak 
valamit. Aztán végignéztek rajtam, és azt a gúnyt és a megvetést, ami bennük volt, a 
pillantásukban, soha nem tudom elfelejteni. Körülbelül, ahogy a pillantásokat olvas-
tam: mi itt az életünket tesszük kockára, ez a szemét meg itt lapul. 

Pontosan, kísértetiesen ugyanez az élmény az orosz katonákkal. Ott is bejönnek 
a harcoló katonák, valóban érződik rajtuk a puskapor szaga. Nem érdekelte őket akkor 
még semmi. Egyszerűen csak keresték, hol van német, és hol van valaki. Meglátnak 
engem ott az asszonyok és az öreg férfiak között. Egy fiatal katonaköteles életet. És 
rámnéznek, és őrült megvetéssel legyintenek. De megint ugyanazzal a megvetéssel. 
„Hagyjátok ezt a szemetet!” 

Ez a két megvetés, mint emberi élmény, rendkívül mélyre hatolt bennem. Itt 
volt számomra alapvetően élmény az, hogy soha többé nem lehet olyan helyzet, hogy 
emberek valahol harcolnak, és én nem állok valahol. Tehát a „harmadik út” itt omlott 
bennem össze gyakorlatilag, mint gyakorlati emberi magatartás. Az állásfoglalás kö-
telessége vált fontossá. 

Érdekes, Németh Lacinak ezt egyszer elmondtam, hogy hol történt meg az ő vi-
lágképével bennem a maradéktalan szakítás. Ő azt mondta, hogy nála ugyanez az élmény 
egészen más reakciót váltott ki. Az ő reakciója a híres arkhimédeszi mondásban összegez-
hető: „Noli tangere circulos meos – ne zavard az én ábráimat, ne zavard az én köreimet!” 
Tehát ugyanazt a történelmi élményt egyéni alkat szerint az ember másképp és másképp 
dolgozza fel. Itt bennem egyetlenegy érzés maradt: nem lehet többé állásfoglalás nélkül 
élni. Ebből következett, hogy mivel ezek a harcok az általam megvetett társadalomban 
vannak, és a társadalom fontosságát megértettem a marxizmusból, egyszerre megkérdő-
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jeleztem azt a világképet, amelyik ezt a kérdést filozófiailag – mint a das Man világához 
tartozót – teljesen mellékessé tette. Ebből következett, hogy állást kellett foglalnom. 

Tehát rögtön, mihelyt véget ért az ostrom, elhatároztam, hogy keresek szerve-
zeteket, ahol állást foglalok. És így mentem el még Budán a MADISZ-ba,145 valahol 
a Verpeléti utca elején volt a MADISZ irodája, és – nem tudom pontosan – hárman 
vagy négyen lettünk ott rögtön madisztisták. 

És be akartam lépni a Nemzeti Parasztpártba, mint amelyik hozzám a nevelteté-
semnél, múltamnál fogva leginkább közel áll, életem belső logikájába beleillik és bele-
tartozik. Közben jött már E. Kovács Kálmán. Ő volt ott a Parasztpártnak a reprezen-
tánsa146 (most Patakon él, valahol ott tanár), februárban rögtön, és vele már beszéltem 
is erről. Ide is adta a kérdőíveket, hogy töltsem ki. Már pártfeladatot is adott: Illyés 
Gyulának kellett felvinnem egy igazolványt. Az akkor nagy dolog volt, mert Budáról 
ki, a Szemlőhegyi útra kellett Illyéshez elvinnem egy igazolványt, amit ő küldött neki. 
Illyés akkor már el volt látva igazolvánnyal. Elmentem, és ott találkoztam életemben 
először Illyéssel. Egy borzalmasan szakállas öregembernek láttam, ahogy jött kinyitni 
az ajtót. De hát mondta, hogy már van igazolványa, tehát abszolút felesleges volt az 
utam és a kockáztató végigmenés a városon.147 Tudniillik a szovjet katonák munkára148 
fogták be a férfiakat, és ezeknél a befogásoknál nem segített semmi. 

Engem egyszer fogtak be, ott érdekes volt, ami kimentett, hogy nem lettem ha-
difogoly. Befogtak bennünket az utcán. Akkor vittek be. Épp munkáról jöttem haza, 
mert ki voltunk rendelve közmunkára. Február 9-től kezdve minden reggel mentünk 
ki valamilyen közmunkára. Holtakat temetni, vasúti síneket rendbe tenni, és így to-
vább. És ahogy jöttem haza egy ilyen közmunkáról, befogtak. Beállítottak egy cso-
portba, lekísértek a mai Bartók Béla úton az egyik háznak a pincéjébe. Ott bezártak, 
és egyénenként hívattak fel bennünket. Aki vizsgált bennünket, az magyarul beszélő 
ember volt. Tiszt volt, az világos volt, de hogy ki lehetett és milyen jellegű fegyver-

145 Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
146 E. Kovács Kálmán (1912–2001) – Író, kritikus. A Nemzeti Parasztpárttal való kapcsolata szempontjá-
ból érdemes megemlíteni, hogy 1945-ben már a Magyar Kommunista Párt központjában lett instruktor, 
1949-ben pedig főosztályvezető a Kultuszminisztériumban. 1962-től haláláig Sárospatakon élt. Nyugdí-
jazásáig, 1973-ig a tanítóképzőben tanított. – Az eredeti szövegben az szerepel, hogy E. Kovács Kálmán 
Kovács Imre öccse volt. Azonban a két parasztpárti politikus között nincs családi kapcsolat. E. Kovács 
Kálmán Orosházán született 1912. június 16-án, apja Epres Kovács Kálmán, anyja Földesi Julianna. Ko-
vács Imre Alcsúton született 1913. március 10-én, apja Kovács Imre, anyja Kék Karola.
147 Illyés Gyula naplójegyzeteiben sok szó esik az igazolványokról, küldöncökről, látogatókról. Március 
14-én, amikor először gyalogol át Pestre, a Nemzeti Parasztpárt irodájában járva jegyzi föl: „Igazolványt 
sokat küldtek, egy se érkezett el hozzám.” Több helyütt írja, hogy nem jut igazolványhoz, s amit mégis ad-
nak neki, nem megfelelő. A könyvben illusztrációkként közölt számos különböző igazolvány némelyike 
lehet antedatált. (Illyés Gyula: Ostromnapló, 1945. január 10. – 1945. április 24. Összeállította és a jegyzeteket 
írta: Horváth István. – H.n.: Nap Kiadó, 2014.) 
148 Ez volt az az „intézmény”, amelyet azóta is az utcán haladó gyanútlan polgárt elfogó orosz katona által 
használt szóval „málenkij robot”, azaz „kis munka” néven emlegetünk. Figyelemre érdemes, hogy Király 
István nem használja ezt a kifejezést. A „málenkij robot” néhány órás nehéz fizikai munkát jelentett, de 
jelenthette azt is, hogy az áldozatot a Szovjetunióba szállították. Az utóbbi évtizedekben napvilágra került 
adatok szerint százezres nagyságrendű volt az elhurcoltak száma, sokan ott haltak meg, számos esetben 
pedig évekre nyúlt a munkatábori robot, mielőtt hazatérhettek.

nemnél? De magyarul beszélt. És kérdezte: katonaság? Mondom, nem. Hamis papírja-
im voltak csak. „Mutassa őket!” Szedem elő a tárcámat. A tárcámban benne voltak az 
összes értékes irataim. Ő fogja, és kirántja a kezemből. És ott voltak ebben, az értékes 
iratok között, Josette-nek, a müncheni nyaram nagy szerelmének a franciául írott le-
velei.149 Azok is. És azokat a leveleket kezdi el olvasni. És aztán összecsukja az egészet, 
visszaadja, és szól a katonának, hogy én mehetek. Útnak engedett. Meggyőződésem, 
hogy valamilyen emigráns magyar fiú lehetett, és egy óriási francia rokonszenv élhe-
tett benne, és így menekültem meg. Josette levelei mentettek ki a hadifogságból. 

De visszatérve a parasztpárti létemre: mikor tehát megjártam Illyést, mondtam 
E. Kovács Kálmánnak, hogy szeretnék a Parasztpártban lenni, akkor rögtön rám tuk-
málta ezt az igazolványt, hogy vigyem el. Akkor másnap hallom, hogy állítólag már 
indul vonat Debrecen felé. És így félredobtam az egész papírt, nem mentem el a Pa-
rasztpártba, hanem mentem át Pestre. Ott a Győrffy Kollégiumban több barátom volt. 
A Győrffy Kollégiumban voltam vagy három napig, és ők mondták, hogy valóban. 
Feltuszkoltak az első vonatra, ami Debrecen felé ment, valamikor február 24-én, és 
így mentem le Debrecenbe. Mert a bátyám Debrecenben maradt, és így mentem el 
aztán rögtön megnézni apámékat, hogy élek. A bátyámnak nagyon jó dolga volt. Deb-
recenben ő már a bőr- és nemikórtani klinikán volt, és ezért rendkívüli megbecsülése 
volt, mert ha nemi bajjal valakit a szovjet hadseregben észrevettek, azt rögtön táborba 
küldték. Tehát ezek a nemi bajos katonák, tisztek gyógyíttatták magukat vele, és rend-
kívüli diszkrécióval kezelte őket. 

Így kerültem le Debrecenbe. Változatlanul fenntartottam volna, és fenntartot-
tam a Parasztpártba való lépésemet, csak a debreceni életem a következőképpen ala-
kult. Egy ideig ott éltem a bátyámnál a klinikán, közben bekapcsolódtam a debreceni 
életbe. Elmentem egy MADISZ ifjúsági gyűlésre valamikor február végén, és felszó-
laltam. Utána hozzám jön egy szemüveges, villogó szemű fiatalember, és megkérdezi: 
„ugye te zsidó vagy?” Mondom, nem. „Érdekes, pedig azt hittem, ilyen intelligens csak 
egy zsidó lehet.” Ez volt Lakatos Imre. És Lakatos Imre ezzel belépett az életembe. 
Három évig a legjobb barátom volt, rendkívül szorosan beletartozott az életembe.150

Debrecenben először, mikor a bátyám mondta, hogy „keress már magadnak va-
lami állást!”, március elsején bementem a Tankerületi Főigazgatóságra, és mondtam, 
hogy állást szeretnék. Akkor megkaptam az első kinevezésemet Berettyóújfalura. Szé-
pen, engedelmesen, hogy ne éljek a bátyám nyakán, elindulok Berettyóújfalura, megyek 
ki a vasúthoz, szembetalálkozom az utcán Szabó Árpáddal,151 aki ismert mint kollégistát. 
Ő akkor Debrecenben volt a klasszika-filológiának a professzora. Kérdi: „hová mész”? 
Hát, mondom, Berettyóújfaluba szól a kinevezésem, megyek, éppen indulok oda. Erre 
ő: „Meg vagy te őrülve? Hát te el akarsz most menni Berettyóújfaluba?” És rögtön karon 

149 Király István a lány teljes nevét – Josette Guillot – a Szabó B., 1989 63. lapján említi.
150 Lakatos Imre (1922–1974) – Matematikus, filozófus, kommunista politikus, furcsa, szélsőséges politi-
kai fordulatokkal az életében. 1956 őszén Angliába emigrált. – Király István levelezett az Angliában élő 
Lakatos Imrével.
151 Szabó Árpád (1913–2001) – Klasszika-filológus, történész, akadémikus.
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fogott, rohant be velem Juhász Gézához,152 aki akkor tankerületi főigazgató volt, hogy 
itt van egy kiváló Eötvös-kollégista, hát ezt az Istenért, ki ne küldjétek Berettyóújfalura. 
És akkor Juhász Gézának épp elment az addigi titkárnője, Szabó Magda, mert átment a 
minisztérium irodalmi osztályára, hogy felkerüljön Pestre. Magda addig Hódmezővá-
sárhelyen volt tanárnő, és így én lettem rögtön Magda utóda. Tehát a személyi titkára a 
tankerületi főigazgatónak, Juhász Gézának. 

Debrecenben maradtam. Géza bácsi parasztpárti volt. Természetes volt szá-
momra, hogy a Parasztpártba lépek be. Lakatos volt az, aki ennek a szándékomnak a 
legmakacsabbul ellenállt, és erről a kérdésről hosszas viták kezdődtek vele. Végül ket-
tőnket, Szabó Árpádot és engem is ő léptetett be a Kommunista Pártba ’45 májusában. 

Mi volt a legfőbb érve Lakatosnak? A következőket fejtegette: „éppen az a réteg 
van tele leginkább gyanakvással a kommunistákkal és az oroszokkal szemben, amihez 
ti tartoztok. Ti gondolkodásban ezzel értetek úgyis egyet. Hát vállaljátok ezt nyíltan, 
hogy a saját rétegetek felé a bizalmat növeljétek ezzel!” És ekkor volt Rákosinak is egy 
beszéde májusban, valamikor egy pártkonferencián, ahol az értelmiség megnyerésé-
nek a fontosságáról beszélt.153 Ekkor léptem be a Kommunista Pártba. 

Ha ennek a motiválóit keresem a belső világképem felől, az egyik motiváció a 
teljesség igénye volt, amiről már beszéltem: a vallásos szükséglet egy átfogó világképet 
kapni. 

A másik motiváció volt, amit az alvég-élménynek neveztem. Úgy éreztem: az 
egész kommunista gondolat az alvég, a szegények, a világ szegényeinek a gondolata, a 
felülkerülni akaró világ szegényeié. 

A harmadik ilyen erős motívum a bűntudat. Az a bűntudat, amit Németh László 
ültetett el bennem rendkívül mélyen, de amelyik a gyökereit még valahol az apám 
emberi magatartásába, és végső soron a barth-i katasztrófa-teológiába ereszti, hogy 
az ember lényegében felelős mindenért, ami körülötte történik. Ez olyan alapgon-
dolatom, amit ekkor küzdöttem ki lényegében magamnak, amit soha és sehol nem 
akartak, nem akarnak érteni, és ma sem akarják érteni. 

Tudniillik rendkívüli mértékben különbséget teszek önmagamban politikai fe-
lelősség és etikai felelősség között. Politikai felelőssége – ami a világ előtti felelősség 
– mindenkinek van, aki valahol, akármilyen politikai gondolat jegyében valami em-
bertelenséget csinált. Etikai felelőssége mindenkinek van, aki jelen volt és hallgatott, 
aki jelen volt, és mellette, körülötte történt valamilyen embertelenség: az etikailag 
mind felelős.

Lukács Györgynek az Az írástudók felelőssége című írása itt Debrecenben jutott 
rögtön a kezembe. A Babits-tanulmánya volt rám óriási hatással, ahol ő ezt a sort 
emelte ki:154 „Vétkesek közt cinkos, aki néma.” De hát a Babits-műnek nem ez az alap-

152 Juhász Géza (1894–1968) – Költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár.
153 A kommunista párt országos értekezletét 1945. május 20-án tartották. Rákosi Mátyás Visszaemléke-
zéseiben (Budapest: Napvilág, 1997. 181–184. A továbbiakban: Rákosi, 1997.) hosszan ír ott elhangzott 
beszédéről. 
154 Az eredeti szövegben Az írástudók árulása cím szerepel. Az írástudók árulása azonban Julien Benda 
1927-ben megjelent könyvének magyar címe. Egyszerű címtévesztésről van szó. 

gondolata. A Jónás könyvének ez a Lukács-féle olvasata. A Jónás könyvét többször hal-
lottam, mert Ascher Oszkárnak155 kedves szavalata volt a Vajda János Társaságban. 
Simonffy Margot156 – aki a másik nagy Vajda János Társaság-beli előadó volt – szintén 
szerette szavalni. Soha ezt a gondolatot egyikük se ugratta ki, és ez nem élt bennem. 
Ezt Lukács ugratta ki, aki a Jónás könyvét nem helyesen magyarázza,157 de valami rend-
kívül lényegeset emelt ki belőle, és rendkívüli módon megerősítette bennem az etikai 
felelősség gondolatát. 

Az etikai felelősség gondolatát nem értették ’45 után. A nemzeti önszembesü-
lés szükségességéről beszéltem mindenütt és mindenkinek. Hogy bűnösök vagyunk, 
hogy felelősök vagyunk és a nemzeti önszembesülést el kell végezni. Ez ellen óriási 
volt akkor az ellenállás. 

Ami az ellenállást táplálta: egyrészt a bukott háborúnak a szégyene, másrészt 
pedig a túlzott adminisztratív felelősségre vonás. Az adminisztratív politikai felelős-
ségre vonásnak az eltúlzása, hogy könnyen kiáltottak és mutattak rá emberekre, hogy 
„fasiszta”, és internáltak és zártak be embereket. Ez óriási nemzeti ellenérzést váltott 
ki. Nemzeti tiltakozást – főleg az én rétegemben. Az általam képviselt értelmiségi ré-
teg, ha ilyet hallott, hogy valaki önszembesülésről és bűnről beszél akkor, amikor ezek 
a visszatért zsidók itt csukatják le sorra az ártatlan, rendes embereket és internálnak 
mindenkit, ezt ellenérzéssel hallgatta. Tehát a saját rétegemben volt egy óriási süket-
ség és ellenállás ezzel szemben. 

Az egy más kérdés, hogy amikor ugyanennek a dialektikának alapján politikai 
felelősséget, etikai felelősséget kell vállalni a kommunista párt jegyében elkövetett 
összes bűnökért, akkor azt mondom: mint egyén is felelős vagyok etikailag. Ahol soha 
nem akarják azt megérteni, akkor se akarták, ma sem akarják megérteni, hogy ez a 
világ előtt nem jelent semmi felelősséget, azt vissza kell utasítani, de önmagamban az 
önszembesülést el kell végeznem. 

Ezért lett kedves írómmá Heinrich Böll. Ezért lett kedves írómmá, mert az 
Ádám, hol voltál? ezt a kérdést elkiáltotta.158

Az emberek ’45 után ennek az Ádám, hol voltál? érzésnek a súlyát nem fogták 
föl. Sőt, mivel a békeszerződések miatt kulcskérdés volt, hogy a nemzet önbecsülését 
vissza kell adni, a kommunisták ellen az egyik legnagyobb vád az volt, hogy ezek ön-
kritikába akarják szorítani a nemzetet. 

Énnálam viszont ez egy rendkívül lényegi motiváció volt. És a kommunista 
párthoz ez is vonzott. Ami vonzott hozzá végül, az az volt, hogy ennek a pártnak volt 
távlata, világnézete – a marxizmus – és határozott politikai cselekvési programja. 

155 Ascher Oszkár (1897–1965) – Színész, szavalóművész, színészpedagógus.
156 Simonffy Margot (1897–1959) – Előadóművésznő. A Jónás könyvét lemezre is rögzítette.
157 Király István arra hívja fel a figyelmet, hogy a Jónás könyve jelmondattá, morális paranccsá lett szavai 
– „vétkesek közt cinkos, aki néma” – nem Jónás/Babits által hirdetett, és ezért nem a versmondó által 
kiemelésre, hangsúlyozásra szánt igazság, hanem egy más értelmű mondat második fele. Az Úr szép, ám 
haszontalan tanítása az, amelyet Jónás/Babits keserűen csalódva idéz, és amelyet Jónás/Babits cáfol, pa-
naszt emelve, amiért az Úr Ninivében cserben hagyta küldöttét, „szolgáját” – a prófétát, a költőt.
158 Heinrich Böll regénye – Wo warst du, Adam? – 1951-ben jelent meg. Magyarul, Radó György fordítá-
sában 1957-ben látott napvilágot. 
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Sose felejtem el, mikor Debrecenben Hazai Jenő – most láttam a Mozgó Világ-
ban, hogy szerepelt –, mint fiatal bőrkabátos kommunista, megjelent egy MADISZ-
gyűlésen, és egyszerűen bejelentette, hogy felosztottuk az úri birtokot, és részletezte, 
hogy hogyan.159 Ez a konkrétság, határozottság, cselekedni tudás imponált! Tehát ezek 
voltak azok a tényezők, amik belülről könnyűvé tették számomra, hogy Lakatos érve-
inek engedjek, és a kommunista pártba lépjek be. 

És így történt meg ez a bizonyos damaszkuszi fordulat, ami óriási értetlenséget 
váltott ki, elsősorban a saját osztályomban. Ott nem akárki voltam: híres diák, Eötvös-
kollégista, minden voltam. És az emberek, amit nem tudnak maguknak megmagya-
rázni, azt – nagyon könnyen hajlanak rá – leegyszerűsítve magyarázzák meg. Ekkor 
kezdődött el ellenem az első nagy rágalom-hadjárat. Pontosabban: ezzel provokáltam 
az első nagy rágalomhadjáratot, a saját osztályomnak az értetlenségét, amelyik ezt a 
fordulatot nem tudta megmagyarázni, nem tudta megérteni. 

Sz. Á.: Ez a politizálás kezdetét is jelentette. 

Igen, akkor, amikor eldöntöttem, hogy állást foglalni kötelesség. Innentől elkez-
dődött az a munkám, amit lényegében mindmáig csinálok. Ennek a munkának – 
innentől kezdve az életemnek – egy rendezőelve van lényegében: a munka. Nagy 
világnézeti élmény Lukács volt még benne, aki a marxista gondolatot mélyítette el 
bennem. 

Itt még talán a Lukácshoz való kapcsolatról kellene beszélni. Lukácsot már ’45 
előtt ismertem, de csak a fiatalkori műveit. Önmagamban a kommunistaságát elítél-
tem, úgy könyveltem el azt, mint a kétségbeesésnek a mozdulatát. 

Sz. Á.: Miért? 

Úgy értelmeztem a kommunista fordulatát, mint egy kétségbeesett „salto mortalét”, 
amely a nihilbe való belezuhanástól mentette meg. Tehát, mintha én az önpusztító 
életből menekülnék valami kétségbeesett, új valláshoz, neo-valláshoz. Amit később 
én is végrehajtottam, hogy a kétségbeesésből egy új Istenhez menekültem, azt negatí-
van ítéltem el Lukácsnál korábban. Hogyan lehetséges, hogy egy európai műveltségű 
ember egy ilyen primitív ideológiához zuhan vissza, mint a marxizmus? Ez a kétség-
beesésnek az önveszejtő tette. Aztán én magam is végigvittem ugyanezt a fordulatot, 
ami őbenne végbemehetett. Hogyha az ember elér a végsőkig, akkor ugrania kell. És 
amit én „salto mortalé”-nak gondoltam, az lehet, hogy „salto vitale” volt, és bennem is 
úgy élt: „salto vitale”. 

Akkor megnőtt ez iránt a Lukács iránt az érdeklődésem. És rögtön, mihelyt Deb-
recenben kézhez kaptam Az írástudók felelősségét, óriási hatással volt rám most már ez 
a Lukács. Hogy az ember, a nemzet csak a társadalomban tudja megváltani és meg-
változtatni magát, a társadalmi tettein át. És az ember csak maga tudja ezt elvégezni. 

159 Hazai Jenő (1921–1998) – Politikus. Korán bekapcsolódott a munkásmozgalomba, 1945-től a MADISZ 
titkára volt, földosztó biztosként részt vett a földreform végrehajtásában. Utóbb magas párt- és állami 
beosztásokban dolgozott. 1988–1989-ben a Mozgó Világban Demény Pálról folytatott vitát Gyertyán Er-
vinnel és másokkal (1988. 9. sz. 92–107. és 1989. 2. sz. 103–112.).

Tehát a nagykorú embernek ez a filozófiája – hogy leegyszerűsítve mondjam – akkor 
alapvetően betöltötte az életemet. És azzal együtt a Lukács iránti rajongás és tisztelet is. 

Aztán Szigeti Jóska hazajött Bécsből, valamikor május végén, vagy június elején…

Sz. Á.: Tehát ő kinn töltötte az egy évet. 

Ő kinn töltötte, kinn volt végig, ott élte át a háború végét. Amikor hazajött Bécs-
ből, akkor találkoztunk, és érdekes módon, Jóskában ugyanez a fejlődés ment végbe, 
mint bennem. Én kíváncsi voltam, hogy mi lesz, ha vele találkozom. Én akkor már a 
kommunista pártnak a tagja voltam. Ővele is már mint kommunista meggyőződésű 
emberrel találkoztam. 

Akkor hallottuk valahol, hogy Lukács nem akar Magyarországra jönni, ha-
nem Berlinbe vagy Bécsbe akar menni, és nem Magyarországra. Akkor hárman, volt 
kollégisták, akiknek volt közünk a fiatal Lukácshoz, Szigeti, Lázár160 és én, írtunk 
együtt egy levelet Lukácsnak, amiben kértük, hogy Magyarországra jöjjön. Ezt mi 
a Pártközpontba juttattuk el, és kértük, hogy Lukácsnak továbbítsák. Nem tudom, 
volt-e ennek a kezdeményezésnek szerepe abban, hogy Lukács hazajött, de tény, 
hogy amikor megérkezett161 (én is akkor jöttem fel nem sokkal később végleg Deb-
recenből), akkor mi hárman voltunk Lukácsnak az első tanítványai. És Lukácsnak 
rendkívül fontosak voltak a tanítványai, mert társas lény volt, aki a gondolatait sze-
rette közvetlenül, emberként továbbadni. Úgyhogy ő került be az életembe egyedül 
– mint nevelő élmény. 

Ő a tanítványaival rendszeresen találkozott, nem volt olyan hét, hogy nem let-
tem volna vele, tehát volt ez a kis Lukács-kör, mint informális csoport. Az akkori 
munkám a pedagógiához kötött… 

Sz. Á.: A Köznevelési Tanácshoz. 

… mert a Köznevelési Tanácshoz kerültem fel szeptemberben, ’45 szeptemberében. Ott 
debreceni volt Kiss Árpád,162 a Köznevelési Tanácsnak az ügyvezető igazgatója. Kiss 
Debrecenben, Juhász Gézánál ismert meg, és kért, hogy menjek fel, én meg – Pesthez 
kötött minden szálam – rendkívüli örömmel jöttem fel Pestre. Tehát oda kötött az 
állásom. A Köznevelési Tanács a mai OPI-nak163 felelt meg, csak sokkal kisebb volt, és 
a minisztérium keretében dolgozott. Azt hiszem, öten, maximum tízen voltunk benne 
fénykorunkban, de ott egy kiváló együttes volt. Szent-Györgyi Albert volt formálisan 
az elnöke. De őhozzá csak aktákat vittem néha aláíratni; nem beszélgetett velem. Sík 
Sándor volt az ügyvezető alelnök. Csodálatos ember volt; rengeteget beszélgettem vele. 
Olyan egyéniség volt, aki rendkívül mélyen benne maradt az emlékezetemben. És Kiss 
Árpád volt az ügyvezető igazgató, a tulajdonképpeni főnök. Őhozzá nagyon erősen 
kötődtem. Én voltam a titkár, ami lényegében azt jelentette, hogy mindent én csinál-

160 Lázár György (1924–1978) – Eredeti nevén Lám Leó. Tanár, könyvtáros, pedagógiai szakíró, egyetemi 
oktató, 1956 után évekig fizikai munkás, 1964-től az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztője.
161 Lukács György 1945 augusztusában érkezett Magyarországra.
162 Kiss Árpád (1907–1979) – Neveléstörténész, közoktatás-politikus. 
163 1989-ben: Országos Pedagógiai Intézet
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tam, és mivel az a típus voltam, hogyha valahová betettem a lábamat, akkor minden 
érdekelt, egyszerre mindent ismertem, a Köznevelési Tanács minden ügyét. 

Ehhez járult, hogy valamikor ’45 végén Rajk László, aki felelős volt ezekért a dol-
gokért, létrehozta a minisztériumokban a pártszervezeteket, és a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztériumban is meg kellett alakítani a pártszervezetet. Mindössze öten voltunk 
kommunisták az egész minisztériumban. Abból három irattáros, segédhivatalos, altiszt. 
Ketten voltunk egyetemet végzett emberek. Az egyik Novák Karcsi,164 ő még ma is él, 
később érdekes útja lett. Szakasitsnak lett a titkára. Szakasits letartóztatása után teljes 
meghasonlás lett rajta úrrá. Most úgy tudom, mélyen vallásos. Akkor lelkes és odaadó 
kommunista volt. De ő szakszervezeti elnök volt már, tehát így én lettem a megalakuló 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Kommunista Pártszervezetének a titkára. És ez, 
ahogy Rajk mondta, politikai munkát jelentett, tehát nem egy alapszervi munkát, hanem 
azt, hogy segíteni kell a párt politikájának az érvényesítését a minisztériumban. 

Innentől kezdve kötelességemnek éreztem, hogy a minisztérium összes ügyével 
törődjem, foglalkozzam és minden ügyet a sajátomnak éreztem. Tehát a pedagógia, 
kultúrpolitika itt került be az életembe. A munkámnak ez volt az egyik vonulata. Itt 
főleg a Kemény Gábor165 körül lévő társaságról van szó. Kemény Gábor… 

Sz. Á.: Az Embernevelésnek volt a őszerkesztője. 

Egy kulturált, mélyen gondolkodó, rendkívül vonzó ember. A századelő értelmiségének 
néhány alakjára büszke vagyok, hogy kapcsolódhattam hozzájuk, mert ezek az emberek 
remek értelmiségiek voltak. Mindenekelőtt Lukács, de Kemény Gábor is közéjük tarto-
zott. A magyar baloldali értelmiségnek ő volt az egyik legrokonszenvesebb alakja. Vele 
és a körülötte lévő körrel volt szorosabb kapcsolatom. Ez volt a munkám egyik területe. 

A másik területe volt az úgynevezett Valóság-kör. Márkus Pista166 – aki Erdeinek 
volt a tanítványa – hozta létre a Valóság című folyóiratot,167 Szabó Zoltán168 volt for-
málisan a főszerkesztője, de lényegében Márkus Pista csinálta. 

Sz. Á.: Akkor még madiszos folyóirat volt. 

Eleinte független ifjúsági folyóirat volt. Később pedig a NÉKOSZ-nak a folyóirata 
lett.169 Márkus Pista valahogy ügyesen összeszedett mindent támogatást a folyóirat 

164 Novák Károly adatait nem sikerült megtalálnunk. Gyarmati György azonban tájékoztatott arról, hogy „No-
váknak talán tanári képesítése volt. Lehetett a szociáldemokrata vezető Szakasits Árpád titkára is, de »kétlaki« 
volt: aktív másodvonalbeliként a KMP is számon tartotta még az illegalitás éveiből. 1945–46-ban az újonnan 
alakult Országos Köznevelési Tanács egyik delegáltja lett, talán még SZDP, de lehet, hogy már MKP színek-
ben. A Köznevelés című folyóirat egyik szerkesztője volt. 1948-ban a Kossuth-díj mibenlétét kitaláló-kidolgozó 
előzetes munkabizottság egyik MKP-s tagja volt.” Gyarmati György segítségét ezúton köszönjük meg.
165 Kemény Gábor (1883–1948) – Pedagógus, pedagógiai szakíró.
166 Márkus István (1920–2011) – Szociográfus, kritikus, szerkesztő. 
167 A Valóság címmel 1945 és 1948 között megjelent folyóiratról van szó.
168 Szabó Zoltán (1912–1984) – Falukutató, szociográfus, publicista, író, politikus. 1949-ben emigrált.
169 A Valóság 1945. szeptemberi első számán Márkus István szerepel szerkesztőként. Szabó Zoltán – Ba-
lázs Jánossal és Kardos Lászlóval – a szerkesztőbizottság tagja. A címlapon az áll, hogy „Kiadja a Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetség”, amelynek Szabó Zoltán országos elnöke. Az 1947. májusi számon még 
a MADISZ, a júniusin már a NÉKOSZ szerepel kiadóként.

számára. Valószínűleg a MADISZ-tól is kapott rá pénzt. Nem tudom, hogyan szedte 
össze. És Pistának volt az az ötlete, hogy legyen egy kör is a Valóság körül, és ennek a 
Valóság-körnek én lettem akkor az elnöke,170 amelyiknek így viták rendezése lett volna 
a célja. Ez volt a másik kör és irányultság. A harmadik pedig a szorosabban vett irodal-
mi munka volt, ami a Lukács-körhöz kötött, a Forumhoz és a Lukács-körhöz. 

Egy fontos fejleményről kell még beszélni: ’47-ben megtörtént a minisztérium-
ban a baloldali fordulat. Keresztury ’47-ben vált meg a minisztériumtól…171

Sz. Á.: Lemondott. 

…és a helyére Ortutay Gyula jött, ami a minisztérium baloldali fordulatát jelentette. 
Lukácsnak ezért vagyok nagyon hálás, amit akkor csinált. Azt mondta: „Maga 

most válaszút elé érkezett. Lehet kultúrpolitikus.” A minisztériumban akkor a vezető 
állásokat könnyen osztogatták. A kortársaim közül számosan jutottak vezető állásba. 
„De én azt mondom magának, maradjon a szakmájánál, maradjon irodalmár.” És ő 
beszélt rá arra, hogy menjek át az Országos Széchényi Könyvtárba. Annyira tiszteltem 
Lukácsot, hogy igent mondtam neki. Ő beszélt Tolnai Gáborral, és kisebb fizetéssel, 
mint ami a minisztériumban volt, átmentem az Országos Széchényi Könyvtárba. 

Sz. Á.: Ez 1947? 

’47 tavasza. ’47 tavaszán, Ortutay jövetelekor valóban válaszút előtt álltam, mert egy 
kis mitugrász párttitkárból akkor lehetettem volna osztályvezető vagy főosztályveze-
tő, valami minisztériumi rangban, és Lukács volt az, aki arra beszélt rá, hogy menjek 
át a könyvtárba. És akkor két évig könyvtárban dolgoztam. ’49-ben kerültem át az 
egyetemre. 

Sz. Á.: De még 1947-ből való az az egyszerre irodalmi és egyszerre pedagógiai, kultúrpolitikai 
és szakmai tett… 

Az ’47-ben zárult le lényegében. 

Sz. Á.: …a nyolcadikos tankönyv, irodalmi tankönyv megírása. 

A nyolcadikos irodalmi tankönyv életem egyik, számomra legkedvesebb, utópisztikus 
tette. Akkor tankönyvpályázatot hirdettek. Én az általános iskolai nyolcadikos tan-
könyv megírására pályáztam. A célom az volt, hogy ez a tankönyv, amelyik minden 
házba eljut, tehát az irodalomszeretetet ezen keresztül kell felébreszteni, csodálatos 
tankönyv legyen. És előszedtem – a Köznevelési Tanácsnál ez könnyű volt – a vi-
lág összes irodalmi tankönyveit, mind tanulmányoztam, és annak ismeretében készí-

170 Alex Bandy Lakatos Imréről szóló könyvében a 131. lapon idéz egy dokumentumot, amely tartalmazza 
az 1946. július 15-én megalakult Valóság-kör vezetőségének névsorát: „A díszelnökség tagjai: Erdei Fe-
renc, Illyés Gyula, Révai József, elnök: Szabó Zoltán, elnökhelyettes: Szabó Árpád, főtitkár: Király István, 
titkár: Lakatos Imre, lapszerkesztő: Márkus István.” Az „Ügyvezető Bizottság” tagjai: Hegedűs András, 
Tolnai Gábor, Losonczy Géza és Szigeti József. (A Csokoládé-gyilkosság. Egy ilozófus másik élete. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 2014. A továbbiakban: Bandy, 2014.)
171 Keresztury Dezső 1947. március 14-én távozott a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumból, bár 
1946. december 6. óta már csak „volt miniszterként”, ügyvezetőként állt a tárca élén.
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tettem el. Két segítőtársat kértem, mikor megnyertem a pályázatot, és megkaptam a 
megbízást: az egyik Szabolcsi Miklós, a másik Deme László172 volt. És hárman meg-
csináltuk, szerintem a legjobb magyar irodalmi tankönyvet, ami addig létezett, mert a 
legkorszerűbb volt pedagógiailag és mindenféle szempontból.173

Utópisztikus volt azért, mert két év múlva kivonták a forgalomból, mint tanítha-
tatlant. A tankönyvírással mindig pechem volt. Még kétszer kísérleteztem tankönyv-
vel, mind a kettőnek hasonlóan alakult a sorsa. ’50-ben csináltuk az első gimnáziumit, 
egy részét én írtam, Trencsényi-Waldapfel Imre készítette a zömét. Azt is kivonták 
rövid idő után. És Bóka Lászlóval,174 Kardos Lászlóval175 csináltuk a negyedikes gim-
náziumit, azt is kivonták rövid idő után, mint taníthatatlant. Azt valamikor ’51-ben 
csináltuk. A tankönyv mániám volt, mert az irodalom sorsa – ez a meggyőződésem ma 
is – az iskolában dől el. Ha mi az iskolában nem tudunk irodalomszerető embereket 
nevelni, akkor az egész társadalmat veszítjük el az irodalom szempontjából. Tehát a 
tankönyv kulcskérdés volt számomra. 

És jól is jövedelmezett akkor egy tankönyv. Ezzel az általános iskolai nyolcadi-
kos tankönyvvel mentem ki ’48-ban Párizsba, vagyis egy párizsi nyarat ennek köszön-
hetek. És az a párizsi nyár több szempontból nagyon érdekes volt számomra. Szűcs A. 
György barátommal találkoztam például, aki akkor már kinn volt. Ő disszidált, és kint 
élt, és vele beszélgettem akkor hosszan. Kerestem Josette-et, az apját megtaláltam. 
Josette valahol vidéken tanított, tehát eltűnt az életemből. Azt hiszem, akkoriban neki 
nagyon nehéz lehetett a sorsa Franciaországban, mivel korábban kinn volt Németor-
szágban. Írtam neki, de ő nem reagált, nem válaszolt. Az apjával beszélgettem, ő egy 
vállalkozó volt, és nem akart különösebben semmit sem mondani. 

Reismann Jancsival176 voltam Párizsban. Capával találkoztunk.177 Nagyon érde-
kes volt ez a franciaországi út. 

Sz. Á.: Tehát elértünk az irodalompolitikai váltásig. Itt két tanulmányára szeretném, hogy-
ha kitérnénk. Az egyik az a bizonyos Petői-esszé, amit én önvallomásként olvasok, hiszen 
ugyanazt az alkotás-lélektani, illetve etikai-emberi problémát járja körül, hogy a Felhők Pe-
tőijéből, a lázadó, diszharmonikus Petőiből miként lesz egy társadalom felé, forradalom felé 
forduló alak.178 A másik tanulmány, amit fontosnak tartok, az a Németh László című tanul-

172 Deme László (1921–2011) – Nyelvész. Sárospatakon Király István osztálytársa volt. Mindketten a 
manzárd lakói voltak. Az önképzőkörben Király István volt az elnök, Deme László volt a titkár. 
173 Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusa a tankönyv két kiadásáról tájékoztat: (1.) Király István–
Deme László–Szabolcsi Miklós: Magyar könyv a 8. osztály számára. Budapest: VKM, 1948. 355 p. – (2.) 
Magyar könyv az általános iskolák 8. osztálya számára. Összeállította: Király István–Deme László–Szabolcsi 
Miklós. Budapest: Tankönyvkiadó N.V., 1949. 335 p.
174 Bóka László (1910−1964) – Író, költő, irodalomtröténész, egyetemi tanár
175 Kardos László (1898−1987) – Irodalomtörténész, esszéista, egyetemi tanár; Pándi Pál édesapja
176 Reismann János (1905–1976) – Fotóművész. 1948–1949-ben a párizsi magyar követségen dolgozott 
mint a sajtóiroda vezetője, majd mint kulturattasé. 
177 Robert Capa (1913–1954) – Magyar származású amerikai fotóművész, fotozsurnaliszta, haditudósító.
178 Petői útja. Valóság, 1946. 3–5. sz. 1–14. – Petőfiről még: A pórköltő. Szabad Nép, 1948. március 14. (6. 
évf. 62. sz.) 17. 

mány a Valóság ’46-os októberi számából.179 Ez azért fontos, mert maradéktalan kiállás volt 
amellett a Németh László mellett, akit akkor már minden oldalról támadtak.180 És azt hiszem, 
hogy ebben a két tanulmányában végül is nagyon sok benne van az irodalmár arcképéből. 

Amit a Petőfi-esszéről mondott, köszönöm. Észrevette. Az a legteljesebb mértékben 
önvallomás volt. Lényegében abban mondtam el, hogy valaki az önpusztító életből, a 
nihilből kilépve hogyan lehet kommunista. Annak irodalompolitikai jelentősége leg-
följebb annyi volt, hogy léteztek „gyüldei ifjak”, akik ezt a döntést fölénnyel, értetlenül 
nézték.181

A másik a Németh László-tanulmány. Lényegében az is szubjektív jellegű írás. 
Egyrészt valóban kiállás Németh László mellett, másrészt viszont egy önkritika Né-
meth László ürügyén. Ma úgy látom: ez az önkritika volt igazságtalan. A kiállás Né-
meth László mellett önkéntelenül is egy hagyománysorba illeszkedett be. Később ta-
lálkoztam Gaál Gábor esszéjével,182 aki ugyanezzel az érvvel védte Németh Lászlót, 
tehát, hogy különválasztotta az ideológust, a tanulmányírót és a művészt. 

A magam részéről Lukács „realizmus győzelme”-elméletét alkalmazva írtam, 
nem ismertem akkor Gaál Gábornak az írását. Lukács ezzel az írással nagyon nem 
értett egyet. Úgy érezte, hogy Németh László esetében indokolatlan a „realizmus győ-
zelme” elvének az alkalmazása. De ezt a kiállást helyesnek tartom. Igazságtalan volt, 
hogy ezt, egy osztály – a keresztény úri középosztály – önkritikáját, önmagam kriti-
káját Németh László ürügyén végeztem el, így voltak benne olyan mondatok, amiket 
szégyellek. Múlt tanulmányaimból nem szoktam kihagyni mondatokat, de ebből ki-
hagytam, mikor az Irodalom és társadalomban közöltem. De jeleztem is, hogy melyeket 
hagytam ki. Azok helytelenek voltak. 

Nem véletlen, hogy mindkét tanulmány a Valóságban jelent meg. Irodalompo-
litikai szempontból kezdettől fogva két fórumom volt. Az egyik volt a Forum, Lukács 
lapja, a másik a Valóság. Az, hogy bizonyos írásaim a Valóságban jöttek, jelezte, hogy 
a Lukács-iskolán belül voltak bizonyos súrlódások és ellentétek. Talán érdemes szólni 
még néhány szót erről, mert ez az a problémakör, amit azok, akik nem voltak benne 
az események sodrában, általában nem látnak tisztán. 

179 Németh László. Valóság, 1946. 10. sz. 7–18.
180 Németh László levelezéséből értesülünk, hogy 1946. október 12-én olvasta Király István írását. „Dél-
ben otthon a Valóság tanulmánya várt, késekkel tele” – írja még aznap Illyés Gyulának. (Németh László 
élete levelekben, 1914-1948. Budapest: Magvető–Szépirodalmi, 1993. 570. A továbbiakban: NLÉL, és évszám.) 
Lám, nem hiába félt a kezdetektől fogva a Válasz folyóirattól – fejtegeti tovább –, „hisz a Valóság ifjai a 
Válasz második garnitúrája!” (Uo. 571.) Levele zárásaként is visszatér sérelméhez: „Szegény látói a Va-
lóságnak! Ők azt képzelik: hogy az egész ideológiám egy hibásnak érzett élet önigazolása volt. Pedig 
épp fordítva: az ideológiám miatt éreztem hibásnak egy aránylag mintaszerű életet.” (Uo. 573.) Évekkel 
később Németh László újraértékelte a viszonyát Király Istvánhoz.
181 A Petői útja című esszében található mondatról van szó: „»Hol a szabadság, ott van a haza« – kiáltja 
oda [Petőfi] a reakciós nemesi hazafiság mákonyától megszédített »gyüldei ifjaknak«.” (Az Irodalom és 
társadalom című kötetben ez a 38–39. lapon található.)
182 Gaál Gábor Németh László és Kurátor Zsói (Korunk, 1936. 262–264.) és A Tanútól a Bűnig (Korunk, 
1937. 372–375.) című írásaira gondolt Király István.
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Ezek a viták a nyilvánosság előtt nagyon kevéssé jelentek meg. Csak az érti, aki 
a mögötte lévő Lukács-együttlétet, a lukácsi estéken, délutánokon és a Lukács-körben 
lezajló vitákat ismeri. És miután beszéltem arról, hogy mit jelentett számomra Lukács, 
és erről rengeteget írtam, kötelességem arról is beszélni, hogy hol alakultak ki törés-
vonalak ezen a korai Lukács-iskolán belül. 

Az ellentétek oka – ami megragadható írásban is – mindenek előtt a Németh 
László-értékelés volt. Erről a kezdetektől vita volt. Szigeti rendkívüli módon hely-
telenítette az író és az ideológus kettéválasztását, a „realizmus győzelme” elvének az 
alkalmazását. És Lukács Szigeti álláspontjához állt közelebb. ’47-ben aztán az a kérdés 
került előtérbe, hogy a magyar próza fejlődési irányát ki jelöli ki inkább, Déry vagy 
Móricz? Ez nagyon kiélezett vita volt. Ennek a nyilvános dokumentuma az én ’47-
es Móricz-tanulmányom, amelyik szintén a Valóságban jelent meg,183 ahol a végén 
– megnéztem megint – ott van egy célzás azokra az írókra, akik saját emésztési zava-
raikat nagyítják a világ ügyévé, és ezekkel áll szemben Móricz…184 Itt Déryre gondol-
tam. A vitának a másik pólusán Déry mint a magyar irodalom jövendő fejlődésének 
a távlatadója szerepelt. A befejezetlen mondat megjelenésekor éleződött ki ez a kérdés. 

És ez rendkívül heves és éles vita volt. Ebben a kérdésben mindmáig meggyő-
ződésem, hogy nekem volt igazam. A kérdésnek a mélyebb elvi tartalma a népiség 
problémájához való viszony. Déry regényében számomra ellenszenves volt a szektás 
népszemlélet, ahol Déryben volt egy látens megvetés a tömegekkel szemben. A mun-
kásalakjai mind arisztokratikusan szektásak voltak, akik valahogy az egészből kiváltak. 
Ezzel szemben állt Móricznak az a szemlélete, amelyik a lent lévőkben valami óriási 
emberi értéket látott… 

Sz. Á.: Bocsásson meg, hogy közbevágok. Csak egy anekdota. Vas István mesélte el, hogy ami-
kor a Gide-könyv fordításáért Déry börtönben volt,185 mint kommunista propagandát fordító 
író, ami nem volt igaz, akkor rendszeresen járt be hozzá Vas látogatni, és megkérdezte, hogy: 
Tibor, mit hozzak? Ő azt hitte, hogy újságot vagy könyvet fog kérni. És azt mondta, hogy egy 
kis prágai sonkát. De épp olyan zsírréteg legyen rajta, mint a kisujjam. Csak adalék Déryhez.

Az az igazság, hogy Déryt nem nagyon szerettem.

Sz. Á.: Soha? 

Ez a vita élezte ki nagyon az ellentétet. A Déry-ügy úgy került elő, hogy Lukács kinn 
volt, azt hiszem, ’46-ban, Svájcban. 

Sz. Á.: Genben, igen. 

183 Móricz Zsigmond. Valóság, 1947. 11. sz. 772–790.
184 Lásd a tanulmány újraközlését az Osiris Kiadó Petőitől Tandoriig c. kötetében.
185 André Gide 1936-ban megjelent, a Szovjetunió-beli helyzetet bírálattal illető könyvét (Retour de 
l’U.R.S.S.) Déry Tibor Visszatérés a Szovjetunióból címmel magyarra fordította. A kötetet a hatóságok 1937-
ben, megjelenése után három nappal elkobozták, majd pert indítottak Déry ellen, és két hónapi fogházra 
ítélték. (Réz Pál: André Gide és a Szovjetunió. In: André Gide: Visszatérés a Szovjetunióból. Budapest: Interart, 
1989. 199–206.)

Filozófiai konferencián. Ott találkozott Szilasi Vilmossal,186 és Szilasi mondta, hogy 
neki van egy unokaöccse, nyúljon már Lukács a hóna alá. És Lukács akkor ismerkedett 
meg Déryvel, Déry munkáival,187 és felfedezte benne a nagy magyar realistát, aki – 
Móriczcal ellentétben, aki egy leszűkített képét adja a társadalomnak, mert hiányzik 
belőle a munkásosztály –, a teljes társadalmat adja, amiben benne van a munkásosztály 
is. És ezzel a lukácsi tézissel, hogy az esztétikai érték és a történeti érték nem azonos, 
Móricz esztétikai értékét nem vonták kétségbe, de azt állították, hogy mint történeti 
érték, sokkalta jelentősebb és nagyobb Déry, és ő az irányjelző. Ebben viszont egy 
olyan rejtett irodalompolitikai koncepció volt benne, amelyik nem a népi irodalom-
mal akarta együtt a szocialista irodalom jövőjét, hanem inkább az urbánus irodalom-
mal. És ez a vita kirobbant. 

Ennek a vitának volt egy érdekes mellékága, az úgynevezett Valóság-körnek a 
legnagyobb vihart kavaró ülése. ’47 decemberében az Opera kávéházba összehívtunk 
vagy ötven, usque száz értelmiségit egy beszélgetésre, aminek a fő témája Lukács 
György weimarizmusa volt. Az összehívásnak a főhőse Lakatos Imre volt, aki akko-
riban szenvedélyes szervezői tevékenységet fejtett ki. A néma statisztáló – mivel én 
voltam a Valóság-kör elnöke – én voltam egyfelől, másfelől Szabó Árpád. 

Hogy miért került sor erre az első Lukács-ellenes, párton belüli vitára, arra nem 
adható egyetlen magyarázat. Pontosítok: nemcsak párttagokat hívtunk össze, ez egy 
széles értelmiségi „összeröffenés” volt. Különböző okok voltak, amik bennünket ott 
összehoztak. Szabó Árpád megsértődött, hogy Lukács a Kosztolányi-tanulmányát na-
gyon élesen bírálta.188 Lakatosnál egy szubjektív ok volt a döntő. A felesége elvált tőle, 
és Szigetihez ment hozzá, mert okosabbnak ítélte Lakatosnál Szigetit. Ezt Lakatos na-
gyon nehezen tudta megemészteni. Amellett Imrének önmagában is volt mindig egy 
radikálisabb hajlama, Lukácsot túlzottan egyeztetőnek vélte. Nálam a döntő ok, hogy 
ebbe belementem, a Móricz–Németh László-vita volt. 

186 Szilasi Vilmos (1889–1966) – Filozófus. A húszas évektől Németországban, majd Svájcban élt. A 
freiburgi egyetemen Husserl mellett dolgozott, majd Husserl és Heidegger utóda lett. 
187 Lukács György egy interjúban említi, hogy már a harmincas években írt Déry Tiborról. Újra itthon. 
Eörsi István interjúja Lukács Györggyel. Társadalmi Szemle, 1989. 4. sz. 76. (A továbbiakban Eörsi, 1989.) 
Nem sikerült azonban olyan adatot találnunk, amely dokumentálná, és így megerősítené, hogy Lukács 
1945 előtt írt volna Déryről.– Lukács és Déry kapcsolatáról Botka Ferenc így ír: „[Lukáccsal, a] Moszk-
vából hazatérő politikussal Déry 1945 szeptemberében ismerkedett meg, s az azonnal felismerte tehetsé-
gét; Illyés Gyulával együtt a legnagyobb magyar írónak tekintette. Lukács segítette Déryt a Szikra kiadó 
szemellenzős pártbürokratái ellenében, akik nem vállalták A befejezetlen mondat megjelentetését. A maga 
módján kerülve a konfrontációt, elérte, hogy egy másik baloldali kiadó, a Hungária vállalja Déry kézira-
tát. (Egyébként saját műveinek java részét is itt, és nem a pártkiadónál jelentette meg.)” Botka Ferenc 
szerk.: Déry Tibor: „Liebe Mamuskám!” Budapest: PIM, 1998. 372.
188 Szabó Árpád: Polgári költészet – népi költészet címmel közölt Kosztolányit „protofasisztának” nevező 
tanulmányt a Valóság, 1946. novemberi számában. 1–24. Lukács György a Forum 1947-es évfolyamának 
3. számában, Régi és új legendák ellen című írásában (203–210.) támad valakit, aki Kosztolányiról írt, de 
nem nevezi meg az illetőt. Meglehet, Király István erre az írásra gondol, ezért sértődhetett meg Szabó 
Árpád. A két tanulmányt elemzi Arany Zsuzsanna a Pardon… Az Új Nemzedék rovata Kosztolányi Dezső 
szerkesztésében, 1919–1921 (Budapest: Osiris, 2019.) előszavában. (40–42.)
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Lukács egyénisége szempontjából érdemes, érdekes ennek a vitának a történetét 
végigkövetni… A vitának híre ment. A párt értelmiségi osztályát akkor Kállai Gyula 
vezette, oda hívattak be bennünket. A pártközpontban a vita úgy zajlott, hogy az egyik 
oldalon ott volt Lukács, Szigeti, és be voltunk hívva Lakatos és én.189 Lukács rendkívül 
nagyvonalú és toleráns volt. Nem a személyes sérelméről beszélt, hanem elmagyarázta, 
hogy mi az a weimarizmus. Én használtam ezt a kategóriát. Abban az értelemben hasz-
náltam, hogy a weimarizmus tragédiája az volt, hogy nem tudta a népiség elvével össze-
kötni magát a baloldali gondolat, és ezzel a jobboldali gondolat győzelmének teremtett 
teret. Hogy Magyarországon ne ismételjük meg ezt a hibát; hogy a baloldali gondolat 
ne maradjon ezoterikus és szektás, a népiség gondolatával kell egybeolvasztani. És eb-
ben az egybeolvasztásban kulcskérdés a Móriczról és a Németh Lászlóról való vita. 

Lukács nagyvonalúságát jelzi, hogy személy szerint nem haragudott meg rám 
ezért. Nem úgy maradt meg többé a kapcsolatunk, amilyen korábban volt, de megma-
radt. Lukács végtelenül toleráns volt. Toleranciáját jelzi, hogy Németh László akkor 
megjelent regényét, az Iszonyt a vita után rám bízta. Engem kért meg, hogy a Forumban 
írjak a regényről. Nem értett egyet vele, amit én írtam, tudniillik, én Németh Lász-
lónak az Iszonyát beállítottam a móriczi vonalba, nem privatizáló könyvnek ítéltem, 
úgy emlékszem.190 Ezt meg is írta valahol Szigeti a Társadalmi Szemlében…191 Megírta 
benne: az Iszony valójában egy privatizáló, beszűkülő regény. 

Magam azon az alapon véltem úgy, hogy Németh László a móriczi vonalat foly-
tatja, hogy tovább lépett a realizmus irányában, mert ismertem a Kelet Népében megje-
lent részt, és tudom, hogy mit változtatott már az első részhez képest. Németh gondol-
kodásában ekkor már meghatározóvá vált a belátás-morál, belátás-etika,192 ami lénye-
gében annak a benne lévő voluntarizmusnak, szubjektivizmusnak a fölszámolása, ame-
lyikkel önmagát a valóság törvényei fölé helyezte. Ez lényegében „behódolás” a valóság 
törvényei előtt. Ez az Iszonynak a különböző változataiból nagyon kitűnik – ahogyan 
Takaró Sándor alakját kezeli az első változatban és a másodikban. Sokkal megértőbb 

189 Egy korábbi interjúban Király István azt is elmondta, hogy Kállai Gyula szóbeli megrovásban része-
sítette őt és Lakatost, „amiért egy párton belüli nézeteltérést a nyilvánosság elé vittünk”. (Szerdahelyi 
István: A múltról a mának. Beszélgetés Király Istvánnal. Kritika, 1981. 3. sz. 7–8. – A továbbiakban: A múltról, 
1981.)
190 Király István így írt a Forum, 1948. 2. számában (166–168.) megjelent cikkében: „Az Iszonyban még 
fellelhetők ugyan Németh László régebbi műveire emlékeztető korlátok, de ugyanakkor – s a regény 
értékelése szempontjából ez a lényeges mozzanat – az író fejlődésének új, »móriczi« szakaszát jelzi: a 
szubjektív indulat itt már beveszi magát a dolgokba, objektivizálódik, magában a valóságban lappangó 
tüzet igyekszik lángra lobbantani az író. Az Iszony ezért minden fogyatékossága ellenére az utóbbi évek 
egyik legjelentősebb magyar regénye s Németh László egyéni fejlődése szempontjából nézve döntő, elő-
remutató alkotás.” 
191 Szigeti József a Társadalmi Szemle 1948. április-májusi számában, a 390. lapon közölt rövid, elma-
rasztaló kritikát az Iszonyról. „Vannak, akik Németh László regényét […] úgy fogadják, mint az író új 
»móriczzsigmondi«, azaz realista szakaszának megnyilatkozását. Ez a felfogás aligha helytálló. Ilyen érté-
kelésre csak az juthat, aki a művet a polgári, formális esztétika szemszögéből nézi. […] Az Iszony annak az 
emberi magatartásnak a kifejezése és dicsőítése a privát-morálban, amely a közélet terén demokráciával, 
fasizmussal egyaránt egységesen áll szemben.”
192 A Németh László-i „belátás-etikáról” lásd a 435. sz. jegyzetet!

a másodikban a Takaró Sándorok iránt. Sokkalta kevésbé az a műnek a mondandója, 
hogy a tisztaság és az igazi emberi nemesség nem elegyedhet a világgal, hanem sokkalta 
inkább az, hogy meg kell a világot érteni, és együtt kell haladni a világgal. Tehát az 
Iszony szinte tévesztett cím is volt, mert az első koncepciót fejezte ki, hogy a világra 
egyetlenegy válasz van, az iszony, a megvetés, és a nemesség nem elegyedhet a világgal. 
A végső változat már nem az iszonyt fejezte ki. Ott már az iszony megszűnt a végén, és 
a világgal való összhang megtalálásába ment át. Ezen az alapon értékeltem úgy, mint a 
móriczi tradícióba illő, a realizmus, az emberszeretet irányába haladó változatot. 

Lukács nagyvonalúságára vall, hogy ezt például velem íratta meg. És még egy 
dolgot kell szóba hozni, ami szintén az ő nagyvonalúságát jelzi.

Németh ’48 tavaszán, Kaposváron mondott egy beszédet Berzsenyiről, amit 
a Válasz közölt.193 Ez a beszéd lényegében felajánlkozás volt a szocializmus építésé-
nek. Amikor szóba került közöttünk, hogy ez lényegében felajánlkozás, Lukács maga 
mondta, hogy igen, ezt nekünk nyugtáznunk kell. És akkor engem kért meg, hogy ezt 
nyugtázzam. Meg is írtam a cikket.194 Nem értett vele egyet. Leadás előtt vitáztunk. 
A kulcskérdés az volt, hogy én amellett érveltem: Németh Lászlónak nem kell nyilvá-
nosan önkritikát gyakorolnia. Tudniillik ismertem a Misztótfalusiról szóló drámáját,195 
tudtam, hogy ez az ember erre képtelen. A belső büszkesége nem engedi. 

Németh olyan típusú ember, aki végiggondolja önmagát, aki rengeteget válto-
zott a maga belső világát illetően. Épp a belátásnak ez a kulcskategóriává való válása, a 
felvilágosodáshoz való eltérő viszony, a Galilei-eszménynek a megjelenése, ami ebben 
teljesedett ki. Egy egészen más Németh László, mint a ’45 előtti. Itt végbement egy 
változás, egy embernek a „belső” önkritikája. És ez fontosabb, mint a külső, formális 
önkritika. Tehát benne volt a cikkben az, hogy egy Németh László-típusú erkölcsi 
zseninek nem kell külső önkritikát gyakorolnia. Lukács leadás előtt kért, hogy ezt 
hagyjam ki, vagy valahogy finomítsam, de aztán leadta így, ebben a formában.196 Vi-
szont ez a cikk volt az, ami Révait végleg ellenem fordította. 

Sz. Á.: Ezért nem engedte kinevezni a Csillag szerkesztőjéül… 

Ezért. 

Sz. Á.: …miközben kinevezés nélkül, gyakorlatban szerkeszthette a Csillagot?197

193 Németh László: Berzsenyi ürügyén. (Emlékbeszéd a Válasz és Berzsenyi Társaság kaposvári Berzsenyi ünne-
pélyén.) Válasz, 1948. 5. sz. 385–392.
194 Berzsenyi ürügyén. Forum, 1948. 7. sz. 566–568.
195 Eklézsia-megkövetés (Németh László 1946-ban írt drámája Tótfalusi Kis Miklósról).
196 „Egy ember, aki felelősségérzetében, igazságszeretetében meg tudja semmisíteni, szét tudja feszíteni az 
élete lényegét, a nemesebb énjét meszesburokként befogó és leszorító esetlegességeket, aki bátran le tud 
számolni tévedéseivel, még akkor is, ha alkotó éveinek jelentős része van befalazva azokba a tévedésekbe, 
az százszorta értékesebb a magyar népi demokrácia számára, mint ezer ügyes alkalmazkodó” – fogalmaz 
Király István Berzsenyi ürügyén című tanulmánya utolsó bekezdésében.
197 A Csillag első száma (1947. december) címlapján Németh Andor neve szerepel főszerkesztőként. A lap 
külső formája 1950 szeptemberében változik meg. Ekkor kerül a címlapra „A Magyar Írók Szövetsége 
folyóirata” alcím. Németh Andor neve lekerül a lapról. A szerkesztőbizottság tagjai közül csak Szabó Pál 
tartja meg helyét. Tagok még: Benjámin László, Király István, Lukács György és Veres Péter. A felelős 
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Ez volt az alapkérdés. Tudniillik én elfeledkeztem arról, egyszerűen nem tudatosodott 
bennem, hogy nem sokkal előbb Révai éppen Németh László kapcsán mondta, hogy 
önkritikát kell gyakorolni, és felrótta az íróknak, hogy miért késnek az önkritikájuk-
kal. Lukács se figyelmeztetett erre. És Révaiban az az érzés lehetett, hogy én külön 
ellene hangsúlyozom ezt, hogy nem kell önkritikát gyakorolni. Tudatosan semmi 
ilyesmi nem volt bennem. 

De azelőtt is volt benne harag. A Móricz-cikkemről már nagyon dühösen nyi-
latkozott. Hozzám ugyanis a betyárregények álltak közel, a Rózsa Sándor és a Betyár. 
Nekem a Betyár volt a legnagyobb élményem! Csakhogy ezt a Móriczot ő egy vad, 
paraszti anarchistának érezte. Lukácstól tudom, ő mondta nekem, hogy Révai nagyon 
negatívan nyilatkozott a Móricz-tanulmányomról, és emiatt aztán végleg nagyon he-
ves indulat volt benne. De furcsa módon – akármilyen groteszk is – Révaiban is volt 
tolerancia, de ez már az ’50-es évekhez tartozik. 

Sz. Á.: Hadd kérdezzek valamit. Már a múltkori beszélgetésnél feltűnt nekem, hogy legfeljebb 
felsorolásban említjük a Válasz nevét, tehát a folyóiratot, holott, azt hiszem, hogy következett 
volna Németh László szeretetéből, elfogadásából, elemzéséből az, hogy a Válaszhoz valami-
lyen kapcsolata legyen. Hiszen Márkus Pista is írt a Válaszban. Tehát sok olyan személy írt a 
Válaszban, akivel kapcsolatban volt. 

A Válasz folyóirattal az volt a helyzet, hogy mindnyájan tudtuk: az nem Illyés, hanem 
Sárközi Márta lapja. Sárközi Mártának viszont nagyon határozott irodalmi ízlése és 
irodalmi tendenciája volt, amelyik – akkori terminológiával úgy mondanám – a népi 
irodalmat a polgári dekadencia irodalmával akarta inkább egybekötni. A Válasz vona-
lát tehát egy furcsa kettősség jellemezte. 

Domokos Mátyás a szememre hányja például a Határ Győzőről – Heliáne című 
regényéről – írt bírálatomat.198 Most ne beszéljünk arról, hogy ez a szemrehányás 
mennyire igazságtalan, mert ’48-ban, amikor én azt a kritikát írtam, még adminisztra-

szerkesztő: Aczél Tamás. – Király István máshol leszögezi: „A formális szerkesztőbizottsági tagság sem-
miféle formában nem jelentett […] tényleges részvételt a lap munkájában.” (Szabó B., 1989. 70.) – A Csillag 
impresszuma többször változik. 1953 márciusában például a szerkesztőbizottságnak három tagja van: 
Aczél Tamás, Király István és Urbán Ernő, de nincs nyoma annak, melyikük a felelős szerkesztő. 1954 jú-
liusában „Aczél Tamás, Király István (felelős szerkesztő), Sarkadi Imre, Simon István” a szerkesztőbizott-
ság névsora. Az utolsó, 1956. októberi szám impresszumában Király István felelős szerkesztőként, Sza-
bolcsi Miklós szerkesztőként szerepel, további szerkesztőbizottsági tagok: Pándi Pál, Sarkadi Imre, Szabó 
Pál és Urbán Ernő. Szerdahelyi Istvánnak 1981-ben Király István részletesen elmondta, hogyan is volt, 
illetve nem volt ő 1953 előtt a Csillag szerkesztője: „1949-ben, amikor megbíztak a Csillag szerkesztésével, 
[Révai] nem engedte, hogy a nevem szerepeljen a lapon, s így véglegessé váljék szerkesztésem. Németh 
Andor volt a főszerkesztő és Méray Tibor a felelős szerkesztő, de ők a lapot nem is látták, a Csillagot 1949. 
júliustól egy ember szerkesztette s egy szerkesztősége volt: az ember én voltam, a szerkesztőség pedig az 
aktatáskám.” Hozzáteszi, hogy éppen akkor, amikor megszakította kapcsolatát a lappal, „Révai […] felvé-
tette nevem a szerkesztőbizottságba. Így történt, hogy amíg én csináltam a Csillagot, addig nem szerepelt 
rajta a nevem, s amikor rákerült, attól kezdve semmi közöm nem volt hozzá.” (A múltról, 1981, 9.)
198 Domokos Mátyás Leltárhiány című esszéjében ír a Csillag 1948-as évfolyamában (5. sz. 54–57.) megje-
lent cikkről. Újhold-Évkönyv, 1986/2. Budapest: Magvető, 1986. 249–285. Ua. Domokos Mátyás: Átkelés, 
áttűnés. Budapest: Szépirodalmi, 1987. 64–112. – A továbbiakban: Domokos, 1986.

tív intézkedésekről szó sem volt. Akkor még nem szüntettek meg lapokat, nem szün-
tettek meg kiadókat, tehát ezt a nyakamba varrni képtelenség. Határ Győzőnek azután 
még jelent meg könyve is. Hogy Határ Győzőnek ’49 őszétől kezdve nem jelentek meg 
könyvei, az nem az én bűnöm volt, mert a Heliáne ellen én akkor azért írtam annyira 
élesen, mert Illyést le akartam választani Sárközi Márta vonaláról, amit én egy tévesz-
tett útnak gondoltam. És úgy éreztem, hogy ez az abszolút nihilt eszményítő regény 
talán alkalmas arra, hogy Illyés elgondolkodjon azon: minek adja oda magát. 

Sz. Á.: Pedig Határ Győző a második világháború utáni Válaszban csak egy novella erejéig 
szerepel.199

Viszont a tendencia, hogy ezt érezte Sárközi Márta lényegesnek, ezt támogatta, nagyon 
erős volt. Hogy példákat mondjak: nekem fiatalkori barátom volt – beszéltünk róla – az 
önpusztítás, az önelengedés éveiben Szentkuthy. Miklóssal találkoztam még ’45 után, 
de Miklós ott maradt, ahol volt, az én damaszkuszi utamon nem járt, és így elszakad-
tunk egymástól. Viszont Sárközi Mártának Szentkuthy volt az egyik kedves írója, és én 
tudtam, hogy Miklós ugyanaz, ami volt. Vagy hogy egy másik példát mondjak: Sarkadi 
Imrében mindig két lélek volt, kétfajta irányba mehetett. Adott volt benne egy egzisz-
tencialista író, illetve egy realista író. Adott volt egy pusztán elvont emberi sorsban gon-
dolkodó író, és adott volt egy társadalomban, történelemben az embert szemlélő író. Ha 
megnézi, a Válasz ezt az oldalát200 erősítette azzal, amiket közölt Sarkaditól. 

Tehát a Válasz folyóirattal szemben volt bennem állandóan egy ellenérzés. Úgy 
éreztem – és ez hosszú ideig így maradt –, hogy a korban, mi több: a szellem világ-
történetében az egzisztencializmus és a marxizmus vitája az alapkérdés – mint egy 
maradéktalanul személyiségközpontú világképnek és egy maradéktalanul társadalom-
központú világképnek a vitája. Ezt a megközelítést Lukácstól vettem – vettük – át. És 
minden olyan mozzanatot, mozdulatot, amelyik az egzisztencializmus irányába mu-
tatott, én egyszerűen a magam sauli indulatával is üldöztem, mert tudtam, hogy az a 
nihilbe vész, tudtam, hogy annak mi a belső emberi következménye. És a Válasznak 
azzal az irodalompolitikai vonalával szegültem szembe, amelyik a népi írói mozgalmat 
akarta ehhez az irányzathoz kapcsolni. És amelyik Németh Lászlóban az iszony – azaz 
az iszonyodás mint magatartásforma – Németh Lászlóját látta. Ahol az „iszonyt” mint 
gondolatot hozom és nem mint könyvet. Hogy a világhoz egyetlen lehetséges viszony 
a megvetés, amelyik lényegében a camus-i és a sartre-i iszony-, undor- és megve-
tés-gondolatnak egy magyar változata volt. Nem, mintha ismerte volna őket, de hát 
ugyanaz az egzisztencialista életérzés hozta ki belőle. 

Úgyhogy a Válasz folyóirattal nemhogy kapcsolatom nem volt, hanem egy 
rendkívül erős látens vitám volt, mivel az irodalmi életnek van egy pletyka-közege, 
és Sárközi Márta, aki az irodalmi élet legintelligensebb, legokosabb és legrosszmájúbb 
egyénisége volt, zseniálisan tudott rosszakat mondani emberekről… 

199 A Válasz 1948. 3. számában (238–243.) jelent meg Határ Győző Szerelem című novellája.
200 Sarkadi Imre számos kritikát, tanulmányt, jegyzetet és négy novellát publikált a Válaszban. Az 1947-es 
évfolyamban található az Oedipus megvakul (403–412.), az 1948-asban pedig a Kőműves Kelemen (355–
357.), az A szökevény (699–704.) és a Parasztok (966–969.) című elbeszélés. 



70 71

I n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a lI n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a l

Sz. Á.: Tényleg csodálatosan. 

… és ennek a zseniális rosszat mondásnak, értesültem róla, hogy az egyik hőse vagyok. 
Ami természetes, mert önkéntelenül megérezte, mit gondolok a Válaszról – még ak-
kor is, ha nyíltan nem támadtam a folyóiratot. De az irodalomnak a rejtett, ám rend-
kívül erős hírszolgálata révén a véleményem eljutott hozzá. Az ember éjszakákban, 
magánbeszélgetésekben könnyen ejt ki félmondatokat. 

Sz. Á.: Természetesen. 

Úgyhogy a Válaszhoz nem volt közöm. Én a népi írói vonalnak azt az oldalát szeret-
tem, amelyik a Forummal és a Valósággal akart együttműködni. 

Sz. Á.: Ezek a fenntartások és viták, amik látens fenntartások, illetve viták voltak, a Válasz 
politikai ideológiájára is vonatkoztak? Konkrétan fogalmazok: hiszen Bibó István a legtöbb 
tanulmányát a Válaszban publikálta. 

Nézze, Bibót akkor is egy utópistának tartottam. Utópizmusnak tartottam az ő közép-
elméletét. Nem tudom, emlékszik-e rá, az ő alapvető politikai koncepciója az volt, 
hogy a magyar fejlődésnek a polarizáció helyett át kell mennie a középpártokra. Tehát 
a Független Kisgazdapárt és a Kommunista Párt polarizációja helyett egy olyan súly-
pont kell, amelyik a Szociáldemokrata Pártra és a Parasztpártra helyezi a hangsúlyt, és 
ezt állítja be a politikai fejlődés centrumába. 

Sz. Á.: Igen. 

És mint ilyen, hídnak lenni. Ezt utópizmusnak tartottam, egyrészt nemzetközileg, 
mert nemzetközileg egyre inkább azt éreztem, hogy a polarizáció felé megy a fejlő-
dés, meggátolhatatlanul a polarizáció irányába. Hogy ez akkor rossz volt-e vagy nem 
volt rossz? Nem tudom. De tény volt. Rendkívül erősen a polarizáció irányába ment 
a nemzetközi fejlődés. Magyar viszonylatban utópisztikusnak tartottam, hiszen na-
gyobb ellenfél, mint a Parasztpárt és a Szociáldemokrata Párt, intellektuális szinten 
nem volt. Ennek a kettőnek az egybehozása nonszensz volt. Ebben persze benne volt 
az egész „harmadik út” koncepció is, amit elhibázottnak éreztem. Alapvető meggyő-
ződésem volt, hogy nincs harmadik út, hogy a harmadik út tragédia, és a Kommunista 
Párt vezető szerepe volt az, amit a magam részéről politikailag lényegesnek éreztem. 

És őszintén megmondom, hogy Bibót nem tartottam nagy intellektusnak. A 
gondolatai, úgy éreztem, Németh László-i gondolatok. Minden lényegi gondolata 
Németh Lászlótól vett gondolat. Egyetlen vonatkozásban változtat: Németh László 
élesen antiliberális volt, Bibó a liberalizmusnak a híve volt. Kell tudni, hogy ebben 
a vitában – marxizmus és liberalizmus között, amelyik azért egy évszázadon át volt 
egymással vitapartner – én a liberalizmus kritikusai közé tartoztam. Tehát Bibó szá-
momra nem volt probléma és alapvető vitakérdés. 

Bibó alakját egy szituáció növesztette naggyá. Egyrészt egy emberi helyzet: ’56. 
Másrészt egy történelmi űr. Németh László gondolatait nem lehetett beilleszteni a 

folytonosságba különböző okok miatt – a Kisebbségben, majd pedig a moszkvai útja 
miatt –, és így azok a Németh László-i gondolatok, amelyek most beáramlanak, Bibó 
nevével áramlanak be és vannak jelen. És jóllehet nagyon szép, tiszta emberi egyéniség 
volt, de nem olyan nagy politikai gondolkodója a nemzetnek, mint amilyennek most, 
ebben a politikai helyzetben látszik. 

Akkor Bibó felé nem fordítódott olyan nagy figyelem. Lukács nem érezte lé-
nyegében ellenfélnek, vitapartnernek. A demokrácia kérdéseiről szóló vitában Lukács 
pártutasításra vett részt. Önmagától nem ment volna vitázni a Bibó-kérdésben.201

De akkor azért még inkább az irodalom belső törvényeiben gondolkodtunk, a 
politikai kérdések nem voltak annyira kiélezve. 

Ami a baloldal és a jobboldal viszonyát illeti: Magyarországon ’46-tól kezdődően 
már eleve egy nagyon erősen korlátozott demokrácia jött létre. Gyakorlatilag ez a kor-
látozottság azt jelentette, hogy csak az úgynevezett baloldali erőket engedték a nyilvá-
nosság elé. Tehát a teljes jobboldalt, a jobbközéptől, a jobb-baltól kezdve illegalitásba 
szorították. Ez a jobboldal volt az, amiről mindnyájan úgy éreztük akkoriban, hogy a 
magyar társadalom gondolkodásában rendkívül erős, azért is, mert a háború élménye 
még inkább felerősítette. 

A háború – háború volt. Azt a történelem nevezi fölszabadításnak. Közelről 
nézve egy borzalmas és egy rendkívül elmaradott, a második ukrán hadseregtől viselt 
háború volt. Egy háború önmagában is rengeteg borzalmat szabadít föl. A második 
ukrán hadsereg kiváltképp sok borzalmat zúdított az országra. Tehát az ország han-
gulata jobboldali érzelmű volt, rendkívül erősen. Egy vesztett háborút élt meg, és mint 
közvetlen élményt, egy pusztító szovjet megszállást. Az ember nagyon jól tudta, hogy 
ez a korlátozott demokrácia – ami ’45 után jött, ami a jobboldalt visszaszorította – csak 
úgy létezhet, mint diktatórikus demokrácia. Mert abban a percben, hogyha szabadon 
engedné a rendkívül erős jobboldalt, az elsodorná ezt a demokráciát úgy, ahogy van. 
És ezért a diktatórikus eszközöknek a jelenlétét a demokráciában – ami a kulcskérdése 
volt ennek a vitának – nélkülözhetetlennek éreztük. És Bibó éppen ezeket a diktatóri-
kus vonásait kérdőjelezte meg a demokráciának. 

Lehet, hogy ez részemről egy téves történeti analízis volt, lehet, hogy itt valóban 
egy teljesen baloldali ország volt, és a magam részéről, a magam szűk környezete, a ma-
gam legközelebbről ismert értelmiségi rétege felől ítéltem meg. Értelmiségi? Nemcsak 
értelmiségi réteg. Apámék tizenegyen voltak testvérek, anyámék öten. Azt szoktam 
mondani, hogy a fél ország rokonom. Valóban, tele vagyok unokatestvérekkel, nagy-
bátyákkal. Apám pap volt, aki kikristályosodási pontja volt a másfajta nézeteknek, a 
keserűségeknek. Mindenütt spontánul az egyház vált azzá. Tehát ezt a hangulati kör-
nyezetet tapintottam, és ebben a hangulati környezetben a magam részéről egy percig 
nem volt kétséges, hogy itt csak egy korlátozott, egy diktatórikus demokrácia létezhet. 

Úgyhogy Bibót itt éreztem utópisztikusnak. Az egész koncepcióját lényegében 
egy elhibázott és nem reális koncepciónak éreztem egy polarizálódó világban, egy dik-

201 Vita demokráciánk válságáról. Valóság, 1946. január–február. Kötetben Bibó István: Válogatott tanulmá-
nyok. 2. kötet, 1945–1949. Budapest: Magvető, 1986. 81–118., A magyar demokrácia válsága cikk vitája 
címmel.
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tatórikus demokráciával létező baloldali Magyarországon. Ezek a kérdések bennem 
így éltek, így vetődtek föl. 

Sz. Á.: Szeretném, hogyha az első Csillag-periódusról beszélnénk. 1949 októberétől a következő 
év szeptemberéig szerkesztette a Csillagot.202 Nem szeretném, hogyha ez pusztán egy irodalmi 
szembesülés lenne, hanem azt szeretném, ha a kor politikai eseményeit is számba vennénk, 
mert ezzel párhuzamos probléma a Rajk-per és a szociáldemokrata per is. Azt hiszem, hogy 
már 1948-ban volt Rákosinak egy cikke. Talán A következő láncszem203 volt a címe. Ebben 
már kiélezte az ideológiai, kulturális elmaradottságot, a vélt vagy valós gazdasági fejlődéssel 
szemben. És innentől kezdve, bármilyen irodalmi cikket nézünk, ott is militáns hanggal, a 
harc, az ellenség kifejezésekkel találkozunk. Még akkor is, hogyha később majd abban a bizo-
nyos a Tanár Úr és Aczél Tamás204 között folytatott vitában én tudok pozitívumokat mondani 
arról a cikkről, amelyet Aczél Tamás olyan vehemensen és fulminánsan támadott. 

Itt a legnehezebb kérdéseknél vagyunk. A válaszomat a Lukács-körben lévő belső vi-
tákhoz kapcsolom. Az egyik belső vita volt ez a népi írói kérdés, ahol – ma is úgy 
érzem – maradéktalanul inkább nekem volt igazam a vitában, és Lukácsot távlatilag 
önmagamban még mindig úgy bíráltam, hogy nem volt olyan mély élménye az alvég-
gondolat, mint nekem. Tehát fönntartásosabb volt belülről, mint én a kastélykert fáit 
kivágó bumburnyákokkal szemben, amit úgy is fordíthatok: a néppel szemben. Hogy 
lehet-e abban bízni, hogy egy primitív, barbár nép valaha meg tud tanulni okosan 
és értelmesen kormányozni? Mindezt az alvég-élmény problémájára vezetem vissza. 
Nekem az egyik legmélyebb élményem ez az alvégélmény volt, és felejthetetlen szá-
momra a cégénydányádi kastélykert fáit kivágó alvég, mert kivágták kegyetlenül az 
almafákat, pusztítottak, zúztak, könyveket égettek. Az máig ugyanaz, mint Kubában 
az amerikai milliomos villákat, vagy Vietnámban a francia gyarmatosítók szép épüle-
teit ostobán leromboló alvég. 

Sz. Á.: Ez már az Eötvös-regényben, a Magyarország 1514-ben címűben is ott van.

Igen. E tekintetben az én döntésem nagyon erősen az, hogy az alvégnek van ennek 
ellenére is igaza. Úgyhogy a népi írókkal való vitámban ez volt a kulcskérdés. A máso-
dik vitakérdés ’48 tájékán merült föl, amikor először jelentkeztek a fiatal kommunista 
írók. Később én adtam nekik a „derékhad” nevet. 

Lukács szerkesztéspolitikája rendkívül fenntartásos volt velük kapcsolatban. Ez 
legerősebben akkor ugrott ki, amikor Lukács ’48-ban először beszélt szocialista realiz-
musról. ’48 tavaszán volt egy előadása, a Forum közölte, és ott hangzott el az, hogy a 
Himaláján ugráló nyulacska nem nagyobb, mint a völgy elefántja.205 A magam részé-

202 Király István neve ebben az időszakban nem szerepel a Csillag címlapján vagy impresszumában.
203 A marxizmus–leninizmus párton belüli kizárólagosságát meghirdető cikk a Szabad Nép 1948. március 
7-i számában jelent meg.
204 Aczél Tamás (1921–1994) – Sztálin-díjas író, szerkesztő. 1953 után Nagy Imre köréhez tartozott. 1956 
után az Egyesült Államokban élt, angolul írt.
205 A Forum 1949. 4. számában jelent meg Lukács György A marxista kritika feladatai című tanulmánya. 
(291–313.) A 298. lapon olvasható: „A marxi filozófia természetesen minőségileg magasabb rendű, mint 
a Montaigne-é, a Gassendié vagy a Spinozáé volt. De ha valamely mai író egy pár brosura felületes olva-

ről tudtam, hogy e képes beszéd mögött lényegében éles állásfoglalás van, mert arról 
a kérdésről volt szó, hogy ezekre a jelentkező, új, kommunista hangú írókra sokkal 
erőteljesebben kellene építeni. Lukács viszont Himaláján ugráló nyulacskákként tar-
totta számon őket. Én pedig tudtam, hogy a völgy elefántja Sőtér volt vagy Kolozsvári 
Grandpierre, az ő konkrét irodalompolitikai koncepciójába tartozó írók, akiket én 
nem tartottam se völgylakóknak, se elefántoknak. Ezeket a „nyulacskákat” pedig nem 
éreztem nyulacskáknak. 

Az irodalompolitikai vonalhasadás éppen ekkor ment végbe a párton belül. 
Horváth Márton elkezdett egy külön irodalompolitikai vonalat. Pont ezután az elő-
adás után Író diplomaták címen írt egy cikket a Szabad Népben,206 és Horváth Mártonnal 
akkor kezdődött – illetve nem sokkal előbb kezdődött – az emberi kapcsolatom, és 
akkor ő kért, hogy szóljak ehhez hozzá. Hozzászóltam. Amiben lényegében egy másik 
vitakérdés ugrott ki: az új jelentkező fiatal, kommunista írók és a szovjet irodalom 
kérdése. Ebben úgy éreztem, hogy Lukács fenntartásos. Ezt összekapcsoltam azzal, 
hogy ugyanezt a bizalmatlanságot tanúsítja a plebejus erőkkel szemben is. 

Ma már tudom – de abban Lukács is hibás volt, hogy akkor nem tudtam –, hogy 
ez az ő részéről bizalmatlanság volt a sztálinizmussal szemben, és az ő sztálini korszak-
beli tapasztalatai álltak amögött, hogy ő ekkor annyira óvott. Konkrétan, esztétikailag 
ez két kategóriának a használatában ütközött ki. A „népiség” kategóriát se használta 
Lukács, bár szóban, a Szovjetunióban használta, mert ott pozitív hagyománya volt. Itt, 
ahogy mondta, a „nacionalista mellékzönge” miatt nem használta. Ez nem tartozott 
azok közé a kategóriák közé, amik ebbe a vitába illeszkedtek; ez a népi írókról szóló 
vitához illeszkedett. Tehát az elmaradott népek, elmaradott nemzetek sajátos, zavaros 
érzéseit érintette. Ez az, ami ma populizmus-vitaként folytatódik tovább. 

Amiben Lukácsnak a sztálini változattal szembeni fönntartásai voltak, az a „for-
radalmi romantika” és a „pozitív hős” kategóriája volt. Lukács ezt a két kategóriát sose 
használta. Én, amikor először megismerkedtem ’47 végén, ’48 elején a szovjet eszté-
tikával, hiányoltam ezeket. És erről óriási vitánk volt. Lukács nagyon nagy szenve-
déllyel óvott ezektől a kategóriáktól. Tehát ebben a vitában a „szocialista realizmus” 
kategóriát vállalta, használta, de ami, szerintem, ennek lényegét jelentette, a „forradal-
mi romantika” és a „pozitív hős” kategóriáit nem. Ez a vita összefonódott a gyakorlati 
irodalompolitikában az új kommunista írónemzedék derékhadához való viszonnyal, 
és összefonódott a szovjet irodalomhoz, a szovjet irodalom alkotásaihoz való viszony-
nyal is. Ebben a vitában, úgy érzem, Lukácsnak volt igaza. 

Az alapkérdés még ma is megválaszolatlan – történelmileg. Pontosabban: ben-
nem megválaszolt. Hogy ’48 a fordulat éve-e, vagy pedig a sztálinista modell irányába 

sása után megtanulta felületesen kezelni a marxizmus terminológiáját, az még távolról sem jelenti, hogy 
művének eszmei tartalma Shakespeare, Molière vagy Goethe fölé emelkedett volna. A marxizmus-leni-
nizmus csakugyan a Himalája a világnézetek között. De a rajta ugráló nyulacska azért nem nagyobb állat, 
mint a síkság elefántja.”
206 A cikk először a Szabad Nép, 1949. április 17-i számában jelent meg, a 8. lapon. Vitaindítóként újra 
közölte a Csillag 1949. májusi száma a 44–46. lapon. Király István hozzászólása Somlyó György és Hubay 
Miklós vitacikke után, az 50–51. lapon olvasható.
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tett átfordulásnak az éve? Ma nagyon nagy hajlam van arra, hogy ’48-at és ’49-et egy-
bemossák. Eszerint ’48 a sztálini modell irányába ment. Pozsgay nemrég ki is fejtette 
ezt a koncepciót.207 Ez a kérdés elsüllyedt ’56 értékelése kapcsán. Pedig alapvető kérdés. 

Szerintem társadalmilag, történelmileg ’48 a szocializmus irányába tett fordulat 
éve, amelyik politikai értelemben egy sztálini formában realizálódott. Tehát rendkívül 
ellentmondásos jelenség, ahol egy helyes társadalmi, történelmi mozgás realizálódott 
egy torz és elítélendő politikai formában. Történelmi, társadalmi mozgás és politikai 
mozgás különválasztása alapgondolat ma számomra, mint ahogy ettől elválaszthatat-
lan a történelmi párt és a konkrét politikai párt különválasztása. 

Sz. Á.: Ez az, amit én nem tudok elfogadni. 

Ez a folytonosság-vitának a kulcskérdése, mert azt csak az őrült, az idegbeteg, nem 
gondolkodó valaki vallhatja, hogy politikailag nem a diszkontinuitás az egyetlen, ami 
itt a viszony lehet a múlthoz. De hogy társadalmilag, történelmileg a kontinuitás – 
hogy az a történelmi mozgás, amelyik 1917-ben elkezdődött, amelyik Magyarorszá-
gon 1948-ban tört át – a világtörténelemnek a mozgása, az egy másik kérdés. A rossz 
politikai realizáció ellenére is itt egy világtörténelmi, történelmi mozgás van jelen. 

Ezt a bonyolult problémát a magam részéről akkor nagyon leegyszerűsítve lát-
tam. Tehát az ellentmondásosságot abszolút nem éreztem. Lukács az ellentmondásos-
ságot érezte, ezért ő olyan fordulatot szeretett volna, amelyik ezt az ellentmondásossá-
got figyelembe veszi, és úgy hajtja végre a társadalmi, történelmi fordulatot a szocialis-
ta társadalom felé, hogy elkerülje a sztálinizmus politikai hibáit. Az én nemzedékemet 
viszont valósággal repítette akkor a Nagy Ugrás illúziója. „Holnapra megforgatjuk az 
egész világot.”208

Itt van valami, amit egyszerűen nem értenek meg emberek. A szocializmusnak 
a mai helyzetéből nézik a múltat. A szocializmus helyzete akkor a következőt mutatta 
a térképen: a ’48-as Magyarország gazdaságilag egy felfelé lendülő, virágzó, átmele-
gedett ország volt. Én ’48 nyarán végigutaztam Európát. Egy holt, megmerevedett 
Európát láttam. Németország még teljesen mozdulatlan volt, Ausztria szintúgy. Ab-
ban Magyarország úgy hatott, mint egy virágzó sziget. Amellett megindult a világ 
alvégeinek a mozgása, a gyarmati rendszernek a szétesése, megkezdődtek a gyarmati 
országoknak a forradalmai; a tőkés országokban a kommunista pártoknak az előre-
lendülése. Mindez a világnak a szocialista társadalom felé tett fordulatát rendkívüli 
módon hitelesítette. És egy nagyon erős lendület, egy átmelegedett világnak a felfelé 
hajtó lendülete volt az, ami sodort bennünket. 

Ez volt a Fényes szellők korszaka. ’47 végéig a Fényes szellők kommunistái még el-
szigetelten léteztek. ’47 végétől, ’48-ban melegedett át az ország, amikor többé már nem 
elszigeteltek voltak, amikor már a rossz hangulat vált elszigeteltté. Ezeknek az éveknek 

207 Pozsgay Imre az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, államminiszter 1989. január 28-án a Kossuth 
rádió 168 Óra című műsorában: ellenforradalom helyett népfelkelésnek nevezte 1956-ot. Király István a 
jelen életútinterjú későbbi pontján szól a nyilatkozatról, amelyben az itt említett „egybemosás” is megtör-
tént – ha nem is kifejtve. Lásd még a 359. sz. jegyzetet.
208 Sor a Fényes szelek című mozgalmi dalból, melynek szövegét Jankovich Ferenc írta.

volt egy mámora. Az akkori költészet nem hazudott. Benjámin László Tavasz Magyar-
országon-ja adta ennek a legteljesebb megfogalmazását. És Juhász Ferencnek még az ’50 
őszén írt sorai, (emlékszem rá, mert én közöltem), a „Délnek száll a fecske, délnek, / Fe-
szítik a szárnyuk a szélnek / az őszi vándormadarak”,209 a vége: „Nem a tél jön, itt tavasz 
van és mindörökre az marad”. Ez a hit teljesen átfogta ezt az időszakot. Furcsa módon 
ezt a hitet táplálta a történelmi, társadalmi fordulat, és a politika torzulásait ennek a hit-
nek az árnyékában az ember nem realizálta. Ellenkezőleg – átugrott rajtuk. Lukács tudta, 
ezért óvott, de csak esztétikai síkon óvott. A Szovjetunióról, a sztálini rendszerről… 

Sz. Á.: Nem beszélt?

Nem beszélt. Sőt, a pártszerűsége olyan volt, hogy ugyan a műveibe nem vette fel, de 
előadásokat tartott például a szovjet felsőoktatás eredményeiről, vívmányairól. 

Most akkor nézzük a ’48-as fordulatot! Ezt – mivel ez a mába átnyúló vitakérdés, 
és a szituáltságom szempontjából az egész időszakban lényeges, és mindmáig megha-
tározó – részletesen kifejtem. 

Sz. Á.: Jó. 

’48-ban, szerintem, a magyarság csatlakozott azokhoz a népekhez, amelyek úgy érez-
ték, hogy a kapitalizmusnak van alternatívája. A szocializmust a 20. században az tet-
te kulcskérdéssé, hogy van-e a kapitalizmusnak alternatívája, avagy az ember be van 
zárva a kapitalizmusba, mert az emberi természethez, az emberi sorshoz ez az egyedül 
megfelelő és méltó társadalmi rendszer, és ennek a társadalmi rendszernek lehetséges 
reformja, de nem lehetséges alternatívája. 

Itt mi úgy éreztük, hogy felnyílt az alternatíva. A tulajdonviszonyoknak a meg-
változása ekkor ment végbe radikálisan. A műveltség monopóliumnak a végleges 
széttörése. Az egyházi iskolák államosítása, ami az általános iskola létrejöttét jelenti. A 
felnőttoktatásban a felsőoktatásnak a kiszélesbítése, amelyik az új értelmiség megte-
remtésének a perspektívája. A kulturális forradalom elkezdése, amelyik a kultúrának 
a mindennapokba való bevitelét jelenti. Tovább sorolhatnám magának. Az iparosítás 
programja, amit nem éreztek azok, akik nem tapasztalták, hogy mi az, megérkezni a 
falusi Magyarországba, hogy az ipar hiánya volt az a különbség, ami fájóan Ázsiává 
tette ezt az országot. 

Mindezek a dolgok bennem akkor is azt a hitet hintették el, hogy itt fordu-
lat történt, és a nemzet, mikor a történelemnek azt az alternatíváját választotta, amit 
az emberiség életében a szocializmus jelent, helyesen választott. Ma már világosan 
tudom, hogy ez a helyes választás egy rossz politikai formával volt összekötve, de a 
választás helyességét változatlanul igenlem. 

Innen érthető meg akkor, hogy Lukáccsal szemben, aki látta a torz politika 
veszélyeit, mellékhatásait, miért kezdődött el a vitám, és miért ekkor ment végbe 
a teljes elszakadásom Lukácstól. Nem az úgynevezett Lukács-vitában. Abban nem 
vettem részt. 

209 A vers a Csillag 1950. augusztusi számában (22.) jelent meg. „Délnek húz a fecske, délnek” olvasható 
Juhász Ferenc versének címében és első sorában. 
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Egyetlenegy adalék van, amit meg kell említenem: ’50 elején tartottam egy pe-
dagógus-előadást, ahol lényegében a Lukács-vitát a Révai-tanulmány alapján ismer-
tettem. Klaniczay Tibor akkor kirevolverezte szinte tőlem, hogy ennek a gyorsírási 
változatát adjam le az Irodalomtörténetnek, hogy azt közölhesse.210 Ellene voltam, mert 
rossznak tartottam az írást, nem átgondoltnak, és tudom, hogy többségben nem a 
saját gondolataimat mondom, hanem szinte szóról szóra veszem át Révai mondatait, 
ahogy az ember egy ilyen előadásban csinálja. Tehát ez az egyetlen írásom, amelyikkel 
a Lukács-vitában benne voltam. 

De nem éreztem tisztességesnek, hogy egy embernek, akihez annyira közel álltam, 
most odaálljak a rugdosói közé. Viszont belsőleg elszakadtam Lukácstól ebben a vitában. 
Amit a népi írókkal kapcsolatos vita kezdett, ez a második vita tetőzte be. Így visszate-
kintve: ami az alapvető hibám volt, az az úgynevezett chiliasmus, messianizmus, amelyik 
lehetségesnek tartotta, hogy az emberiség egy nagy erőfeszítéssel egy óriási ugrást végre 
tud hajtani. Tehát az új emberbe vetett vak, ostoba hit, hogy az huszonnégy óra alatt 
megszületik, és egy új ember fogja intézni a világnak a dolgait. Ma már az ember vilá-
gosan látja, hogy egy társadalom, amelyik egy új emberre építi fel magát, előbb-utóbb 
elkerülhetetlenül a terror társadalma lesz. És a legborzalmasabb terror társadalma lesz 
mindenütt, ahol ilyen messianisztikus, „új ember”-hitek válnak meghatározóvá. 

Sz. Á.: A Tanár Úr elhitte a Rajk-pert? 

Maradéktalanul. 

Sz. Á.: És a szociáldemokrata pert?  211

Azt is… A szociáldemokrata per annyira már nem vert visszhangot. Itt a Rajk-per 
volt a döntő dolog. Ha a Rajk-pert az ember elhitte, az megkönnyítette a többi ügy 
elfogadását is. 

Én nagyon jól ismertem Koestlernek a könyvét, a Darkness at Noon-t.212 Világ-
siker volt, az ember illemből elolvasta. Koestlert, mint egy retrográd újságírót írtam 
le magamban, aki elkövetett egyszer egy bűnt, feljelentett valakit a Szovjetunióban. 
Ez az önéletrajzából világosan kitűnik,213 és emiatt végig bűntudatot érzett, és írt egy 

210 Király István: Népi demokráciánk irodalma. Irodalomtörténet, 1950. 2. sz. 33–56.
211 A Kommunista Párttal 1948-ban egyesült Szociáldemokrata Párt vezetősége soraiban Rákosi 1950-
ben rendezett tisztogatást. Egyebek között letartóztatták a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökét, 
Szakasits Árpádot és az igazságügy-minisztert, Ries Istvánt is. Az utóbbi a vizsgálat során tisztázatlan 
körülmények között meghalt. A Szakasits-per első- és harmadrendű vádlottját – Szakasitsot és Vajda 
Imrét – életfogytiglani börtönre, a másodrendű vádlott Marosán Györgyöt első- és másodfokon is halálra 
ítélték. Szakasits vejét, Schiffer Pált elkülönített tárgyaláson ítélték halálra, de – mint ismeretes – sem 
Marosánt, sem Schiffert nem végezték ki. Kéthly Anna, aki akkor már visszavonult az aktív politizálástól, 
ugyancsak börtönbe került, ahol négy évet töltött – ítélet nélkül. A szociáldemokrata perek túlélő áldoza-
tai csak 1956 tavaszán nyerték vissza szabadságukat.
212 Sötétség délben. Ford.: Bart István. Budapest: Európa–Reform, 1988. (Király István könyvtárának jegy-
zékében semmilyen nyelven nem szerepel ez a regény.)
213 Arthur Koestler 1954-ben megjelent önéletrajzi könyvében (The Invisible Writing. Boston: The Beacon 
Press. Magyarul: A láthatatlan írás. Budapest: Osiris, 1998. Ford.: Makovecz Benjamin. – A továbbiakban: 
Koestler, 1954.) írja: „A kommunista pártban eltöltött hét évem alatt az egyetlen személy, aki mindenki-

nagyon furcsa regényt Franco börtönében. Tehát a könyvet egyszerűen leráztam, mint 
egy nonszensz könyvet, és Taraszov-Rogyionov-utánzatnak tartottam, a Csokoládé egy 
változatának.214 Tudja, Lakatosnak az volt például a kedves olvasmánya. Ő olvastatta 
el velem. – Aztán ott volt például egy Kravcsenko nevezetű pasas,215 aki kimenekült a 
Szovjetunióból. És tele volt vele a nyugati sajtó. Ezt is egy áruló reklámjának tartottam, 
minden ilyesmit, amivel a nyugati sajtó sokat foglalkozott, mert francia és angol lapo-
kat olvastam. ’49-ig ennek semmi akadálya nem volt. A feleségem akkor a külügynek a 
sajtóosztályán dolgozott, hozta haza nekem a lapokat, tehát állandóan olvastam. 

Egyetlenegy szöveg volt, ami rendkívül mélyen meggondolkodtatott, úgy kel-
lett magamban hurcolnom nagyon sokáig: Sartre-nak a Piszkos kezek-je.216 Az pont, 
amikor Párizsban voltam, akkor volt az Athénée kiadó nagy sikere. Az a mű megrá-
zott, tudniillik azt az alapkérdést vetette fel, hogy vajon rábízhatja-e az ember a maga 
életét a történelemre, legitimál-e valaha is a történelem. És Sartre azt mondta, hogy 
erkölcsileg, etikailag a történelem sohasem legitimálja az egyént, tehát ki kell vonnia 
magát a történelemből, hogyha erkölcsi lényként legitimáltnak akarja magát érezni, 
mert a történelemben erre képtelen. 

De annyira mély volt bennem a társadalmi etika-élmény, hogy a legnagyobb 
igazságtalanság a kizsákmányolás, a legerkölcsösebb dolog pedig az, ami az emberi-
séget ettől az erkölcsi bűntől megszabadítja, hogy Sartre művét is félrelegyintettem. 
Tehát ideológiailag teljesen beoltott voltam ellene. Sayers-Kahn könyve217 abszolút 

nél fontosabb és kedvesebb volt nekem, s az egyetlen személy, akit feljelentettem – vagy elárultam –, 
Nagyezsda volt.” (114.) Ami a Franco börtönében keletkezett könyvet illeti, Király István feltehetően a 
Dialogue with Death, címűre gondol, amely Párbeszéd a halállal címmel jelent meg magyarul Nemes László 
fordításában (Budapest: Fabula, 1993.), és amelyről Koestler említett 1954-es önéletírás kötetében azt 
állítja, hogy 1937 őszén írta, rögtön azután, hogy kiszabadult a börtönből. (390.)
214 Alekszandr Taraszov-Rogyionov: Csokoládé. Ford.: Katona Fedor [Karikás Frigyes]. A fordítást át-
dolgozta Gereben Ágnes és Enyedy György. Utószó: Kun Miklós. Budapest: Európa, 1989. (Az oroszul 
először 1922 nyarán, magyarul 1930 áprilisában, Franciaországban megjelent könyv 1989-es magyar 
kiadása megvolt Király István könyvtárában. A jegyzékben 12638-as sorszám alatt szerepel.) Taraszov-
Rogyionov regénye voltaképpen azt tanítja, hogy az igaz kommunistának mindent vállalnia kell, ami a 
párt érdekében áll, így azt is, hogy – ha a párt érdeke ezt diktálja – árulónak bélyegezzék és kivégezzék.
215 Victor Kravchenko: I Chose Freedom: The Personal and Political Life of a Soviet Oicial. New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1946. Magyarul 2015-ben jelentette meg a Maladype Színház Közhasznú Egyesület, Konok 
Péter fordításában: Viktor Kravcsenko: Én a szabadságot választottam. (A továbbiakban: Kravcsenko, 2015.) – 
Kravcsenko 1966-ban, 61 éves korában hunyt el New Yorkban. Máig vitatják, öngyilkos lett-e vagy megölték.
216 Sartre drámáját (Les Mains sales) a párizsi Theatre Antoine mutatta be 1948. április 2-án. – Király 
István egy korábbi nyilatkozatában ezt mondta Sartre drámájáról. „…az volt a véleményem, hogy noha 
nagy író műve, itt mégis tévedett, bedőlt az antikommunista propagandának, a »történelem nem igazol« 
egzisztencialista tételéhez keresett csupán illusztrációt.” (A múltról, 1981. 9.)
217 Michael Sayers−Albert Kahn: A nagy összeesküvés. Ford.: Házi Endre. Budapest: Szikra, 1947. (Ango-
lul eredetileg New Yorkban, a Boni & Gaer, Inc. kiadásában jelent meg, 1946-ban The Great Conspiracy 
against Russia címmel.) Michael Sayers (1911–2010) és Albert E. Kahn (1912–1979) amerikai újságírók 
nagysikerű könyvéről van szó, amelyben a szerzők közel négyszáz oldalon, érdekfeszítő előadásban, ala-
pos dokumentációval bizonyították: a Szovjetunió ellen 1917 óta összeesküvés zajlik. Nem szorult bi-
zonyításra, hogy a nyugati világ – pl. Winston Churchill vagy Hitler – valóban nem nézte jó szemmel a 
marxista-leninista-sztálinista államot. A szerzők azonban bőven merítettek a Trockij és trockisták elle-
ni kampány dokumentumaiból, hosszan taglalták, hogyan ölette meg állítólag Jagoda belügyi népbiztos 
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reálisnak tűnt előttem. Abszolút elhittem. Semmi kételyem nem volt a „nagy összees-
küvéssel” kapcsolatban. 

A másik – a személyes dolgok kérdése. A feleségem akkor Rohonyi Katalin volt, 
ő a külügyben dolgozott, a külügynek volt a párttitkára. Rajkkal rendkívül rossz vi-
szonyba került. Én személy szerint rokonszenveztem Rajkkal – néhányszor személye-
sen is találkoztam vele, és találkozásaink során jó benyomást tett rám; intelligensnek, 
szép embernek, erélyesnek láttam. Karizmatikus egyéniség volt, sokkal karizmatiku-
sabb, mint Rákosi. Ez abból is kitűnt, hogy nagyobb tapsokat kapott, ha együtt je-
lentek meg, mint Rákosi. Rákosi nem is szeretett vele együtt megjelenni. Tehát ez 
a karizmatikus egyénisége vonzott. De Rohonyival éles ellentétbe került. Elhittem, 
hogy itt Rohonyinak van igaza teljesen. Leváltatta a párttitkárságról. Az ember nyil-
vánvalóan a saját feleségével azonosul ilyen helyzetben. Úgyhogy nem volt semmilyen 
körülmény, ami megkérdőjelezte volna bennem a bűnösségét. 

A per részesei közül egy embert említhetek, aki a barátom volt: Mód Pétert. 
Mód Péterrel családilag jártunk össze, rendkívüli módon szerettem és becsültem, ön-
magamban lehetetlennek tartottam, hogy bűnös. Ez az, amit az ember ilyenkor lesüly-
lyeszt a mélybe. Ez maradt bennem egyedül elintézetlenül. A Mód Péter-kérdés. 

De ennek a kérdésnek a kapcsán nem kezdtem el az egésznek a feltérképezését 
és a végiggondolását. Végiggondolatlanul süllyesztettem le a mélybe. Az alapvető el-
hívés volt a döntő. Az emberek ma nem értik meg, hogyan lehetett ezt elhinni. Nem 
értik, hogyan volt lehetséges a messianisztikus, a chiliasztikus hit. Én borzalmasan 
tisztelem azokat, akik ugyanúgy hívő kommunisták voltak, mint én, és már akkor 
látták, hogy a Rajk-per hazugság. Én ezt nem láttam. A törvénytelenségeket én elő-
ször akkor láttam, amikor a második feleségem sorsát megismertem. Az volt az első, 
amikor elhittem. Addig nem hittem el. Addig az volt az egyetlen. 

Zárjuk le ezt a törvénytelenségi kérdést! 

Sz. Á.: Jó. 

Mikor mi Marival elhatároztuk, hogy férj és feleség leszünk, az ’54 tavaszán volt. 
Akkor az én elvem az volt – és ő ezt teljesen magáévá tette –, hogy két ember, két 
külön múlttal csak úgy lehet egy, ha megismeri egymást a múltja felől is. Én megis-
mertettem vele a saját múltamat, elolvastattam vele Az elsodort falut, Németh László 
Kisebbségben-jét, szárszói beszédét. Ő döbbenten nézett: „hát te ilyen fasiszta voltál?” 
Egyszerűen meg kellett ismerkednie a múltammal, ő pedig megismertetett a saját 
múltjával. Egy egész délután sétáltunk a Duna-parton, fel-alá a Műegyetem és a Mar-
git híd között, és elmondott mindent. 

Makszim Gorkijt, stb. Idéztek a nagy perek anyagából, köztük a Király István által is említett Rakovszkij 
„töredelmes vallomásából” is. (Lásd a 224. sz. jegyzetet.) A könyvet lehetetlen volt 1947 Magyarorszá-
gán fenntartásokkal fogadni, hiszen ez nem szovjet propaganda volt, tőről metszett amerikaiak írták. (A 
könyvet a Társadalmi Szemle 1948. márciusi számában, a 246. lapon Sz. J. – azaz Szigeti József szemlézte, 
természetesen magasztalólag.) A nagy összeesküvés 1949-ig öt magyar nyelvű kiadást ért meg, és még 
1951-ben is volt egy újabb kiadása.

Itt kezdődött számomra ennek az ügynek a végiggondolása. Szerencse, hogy 
Maritól hallottam. Tudja, ő ekkor ezt még mint kommunista intézte el magában, és 
akkor így adta tovább nekem: „tudom, hogy az apám kommunista lenne ma is”, és 
ő magát akkor is kommunistának tartotta. Tehát így oldotta meg önmaga számára, 
egyénileg ezt a problémát. 

Maga ismeri az ő történetét.218 Ő rengeteget szenvedett. Egy tizenhárom éves 
gyerek, akinél éjszaka megjelenik a hatóság… Mondta, hogy az apja barátja volt az, aki 
jött letartóztatni? Az írógépe még ma is az, ami akkor volt.219 Nem tudom, mondta-e, 
hogy az utolsó hírt, amit az apjától kapott, ha jól emlékszem, Lengyel József hozta. 
Hogy bebújt a priccs alá, és zokogott.220 Ehhez hozzátartozott, hogy egy hatvanéves 
emberről és világszintű intellektuelről van szó, aki öt-hat nyelvet beszélt, mind anya-
nyelvi szinten, és mindenhol otthon volt a világban. 

Sz. Á.: Bocsánat, de rögzítsük, hogy a Tanár Úr felesége Landler Mária, Landler Jenő unoka-
húga. 

Igen. 

Sz. Á.: Az édesapja, Landler Ernő diplomata volt. Az 1919-et követő hadifogolycserében, illetve 
fogolycsere keretében került ki a Szovjetunióba. Szovjet állampolgár lett. Kollontaj221 mellett 
dolgozott. Ügyvéd volt és diplomata. 

218 Az életútinterjú, amelyet 1989-ben Széchenyi Ágnes készített Király Istvánné Landler Máriával, kéz-
iratban, a család tulajdonában van. Részleteit lásd: Széchenyi Ágnes: A hit logikája. Beszélgetés Landler 
Máriával. Négy évszak, 2. évf . [1990], 1. sz. 5-17., 2. sz. 13-24.. 
219 Utalás arra, hogy Király Istvánné visszaemlékezése szerint, amikor édesapját, Landler Ernőt – Landler 
Jenőnek, a Tanácsköztársaság, majd a KMP egyik vezetőjének fivérét – a szovjet hatóságok elhurcolták, 
el akarták vinni a lakásban talált cirillbetűs írógépet is, de a tizenéves Landler Mária sírva tiltakozott, 
mert a gépet ő kapta ajándékba. Az írógép ma is a család birtokában van. A történetet leírja Szabados 
Árpád az 1950-es évek második felében, Budapesten keletkezett, kiadatlan memoárja 213. kéziratoldalán. 
(Huszonöt év a Szovjetunióban (1922–1947). PTI-PIL 867.fond. 1/sz-20.) Szabados néhány lappal később 
elmondja azt is, hogy ő kísérte ki Landler Ernőnét és leányát a pályaudvarra, amikor a háború kitörése 
után Moszkvából Szibériába deportálták őket.
220 Király Istvánné Landler Mária így beszélt erről Széchenyi Ágnesnek: „’37 legelején hazaérkeztünk 
[Franciaországból a Szovjetunióba], és ’37. március 16-án éjszaka szólt a csengő [és elvitték Landler Er-
nőt]. […] [1940-ben még] biztosak voltunk benne, hogy él. Még ’40-ben! Azonkívül minden hónapban 
jártunk a Kuznyeckij mosztra,[…] az NKVD nagy épületével szemben. […] Ott álltunk egész nap sorban, 
hogy mondanak-e valamit? Végre ’40-ben mondták, hogy [az ítélet] tíz év, levelezési jog nélkül. És én 
csak tíz év után tudtam meg, mikor Lengyel József megérkezett [a Szovjetunióból Budapestre, és], mond-
ta, apámat nagyon verték… És visszajött egyszer a verés után, és azt mondta – de ez még, azt mondja, nyár 
még nem volt, még a tavaszi hónapok, tehát rögtön, egy-két hónappal a letartóztatása után [1937-ben]; 
azt mondta, kibírta a Horthy-börtönt, ő kibírt mindent, de azt, hogy a saját emberei verjék, azt ő nem 
bírja; ő aláírni soha semmit nem fog… És nem vették észre, ő alábújt a priccs alá és… halott volt… Ezt én 
csak már itthon tudtam meg [miután 1955-ben Lengyel József hazatért Magyarországra].”
221 Alekszandra Mihajlovna Kollontaj (1872–1952) – Kommunista forradalmár, diplomata. 1922 és 1945 
között különböző diplomáciai posztokat töltött be. Az 1917-es Központi Bizottság 21 tagja közül, Sztálinon 
és az 1959-ben meghalt Matvej Muranovon kívül, egyedül ő élte túl az 1940-ben meggyilkolt Trockijt. 
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Különböző diplomáciai posztokon volt. Utoljára Párizsban élt, és a Hágai Nemzetközi 
Bíróságon222 ő védte a Szovjetunió ügyeit. Nem tudom, Mari elmondta-e a vesztege-
tési ügyet?223

Sz. Á.: Igen. 

Egy francia céggel volt akkor a Szovjetuniónak egy nagy pere, amikor Landler Ernőt 
meg akarták vesztegetni – ez ’38-ban történt már, vagy ’37-ben –, azzal, hogy számára 
úgysem lenne kedvező, ha visszamenne, mert a Szovjetunióban furcsa dolgok tör-
téntek. Kap olyan összeget, amiből ő és családja boldogan élhet: veszítse el a pert. Ő 
a pert megnyerte. A követ, Rakovszkij224 figyelmeztette, hogy ne menjen haza. Ő azt 
mondta, az életét erre tette fel, hazament. Vakon bízott. Mihelyt hazament, nemso-
kára letartóztatták. Éjszaka jött érte egy olyan NKVD-s tiszt, aki a családot ismerte, 
barátja volt, és kötelességszerűen csinálta a letartóztatást. 

Utána Mariékat is kitelepítették. Mari hét évig élt szibériai száműzetésben, em-
bertelen körülmények között, egy pinceszobában, ahol ha éjszaka az anyjával kinyitot-
ták a priccseket, akkor meg se lehetett mozdulni. Egy vizes, nedves pincében élt hét 
évet, így élte végig az ifjúságát. Mielőtt hazajött ’47-ben, behívatták az NKVD-re, hogy 
senkinek, még a férjének sem szabad elmondania, hogy mi történt vele és a családjával. 

Mari óriási tette az volt – ami miatt nem tudom eléggé becsülni –, hogy ezt el-
mondta. Tudtommal senki más nem mondta el még a házastársának sem, csak amikor 
elkezdődtek a rehabilitációk. És nehéz lett volna elviselni, hogy én is akkor tudom 
meg. Mari abszolút tiszta volt és elmondta. És számomra ezzel óriási segítséget adott, 
tudniillik nálunk a törvénytelenség tudata ’54 nyarán tört át. ’54 augusztusa volt, ami-
kor jöttek ki az ártatlanul elítélt kommunisták, és akkor volt nagy az az etikai sokk, 
amelyik az ’54-es fordulatot megmagyarázza.225 Erről majd később beszélünk. De ezt 
az etikai sokkot én hamarabb éltem át, és olyan körülmények között, amik egyszerűb-
bé tették az elintézését. Az, hogy egyszerűbbé vált az elintézése, nem jelenti azt, hogy 
el is volt intézve. Ezt az ember mindmáig intézi magában. 

Tehát, mik azok a gondolatok, amik csírájukban megvoltak: ezen kellett elgon-
dolkodnom. Mi az, amit önmagamban meg kell szüntetni? Ez az, amiről mindig be-
szélek, amikor azt mondom: „etikai felelősség”. Etikai felelősségem van azért, hogy 
ezeket elhittem. Etikai felelősség negatív vonatkozásban. Túlteljesíteni soha nem tel-
jesítettem túl. Tehát nem írtam vezércikkeket a „népárulók” ellen, Tito „láncos kutyái” 
ellen. Egyetlenegy olyan sorom van, ahol a „Titók, Rajkok” neveket bevetem. Gorkij 
Klim Szamginjáról írtam egy cikket, és az individualizmus lélektanának a magyaráza-

222 Király István a Hágában, a Népszövetség (1919–1946) keretén belül működő Állandó Nemzetközi 
Bíróságra gondol.
223 Király István kérdése a feleségével készült életútinterjúra vonatkozik.
224 Király István feltehetően Krisztian Georgijevics Rakovszkijra (1873–1941) gondol, aki 1925 októberétől 
1927 októberéig volt a Szovjetunió párizsi nagykövete. A Buharin-perben húsz év kényszermunkára ítélték, 
majd 1941-ben, a háború kitörése után kivégezték. (Forrás: Koestler, 1954.) Lásd a 217. sz. jegyzetet is.
225 A rehabilitációk 1953-ban, Sztálin halála, illetve Rákosi részleges és ideiglenes háttérbe szorulása után, 
a Nagy Imre-kormány idején kerültek napirendre.

tánál megjegyeztem, hogy így születhetnek az árulók az individualizmusból.226 Ez az 
egyetlenegy sorom van, amit szégyellek – hogy ezt is leírtam. Egyébként soha semmi-
féle túlteljesítésem nem volt. De etikai felelősségem van. 

Ha az ember etikai felelősséget érez, akkor kötelező az önszembesülés. Mik azok 
a gondolatok, amik félrevihettek? Az egyik, amit úgy nevezünk, chiliasmus, messia-
nizmus – azaz egy vakhit, egy nem gondolkodó hit. Ennek ellentéte, amelyik innen-
től kezdve, a Marival való beszélgetéstől kezdve minden írásomban jelen van – az 
autonóm forradalmi gondolkodás. Innentől kezdve végigvonul az írásaimon, hogy 
a kommunista embernek, a gondolkodó forradalmárnak maga mögött kell hagynia a 
messianisztikus forradalmiságot. Ez az egyik. 

A másik, ahol konkrétan éreztem a törvénytelenséget: a kitelepítések ténye volt. 
A kitelepítések olyan közelről érintettek mindenkit, hogy ott tudtam: igazságtalan-
ságok történnek. Ott lehetetlen volt ezt nem érezni. Tehát ott éreztem, hogy valami 
morálisan helytelen. Sose felejtem el… A Gellérthegy oldalában laktunk,227 tehát olyan 
negyedben, ahol bőven folytak kitelepítések. Ahogy végignéztem egyszer egy ilyen 
hajnali kitelepítést… Borzalmas volt. Megrázó volt. 

Mivel tudtam az ilyen élményeket szemlélni, és utána az élményeket elintézni? 
Itt vált számomra alapvető kérdéssé a történelem, a társadalometika, a személyiség-
etika. Helytelen az a megközelítés, hogy ahol nagy fát vágnak, sok a forgács is,228 azaz 
nagy történelmi célok bűvöletében történhetnek igazságtalanságok, de ez nem any-
nyira lényeges, mert a nagy történelem igazsága a fontosabb, és nem az, ami mellette 
megesik. Ez a szemlélet József Attilánál is ott volt az egyik kedves versemben: „Ejh, 
döntsd a tőkét, ne siránkozz, / ne kapkodj minden kis szilánkhoz!”229 És aminek fi-
lozófiailag a legteljesebben Lukács adta meg a filozófiai igazolását, a nembeliség és 
partikularitás dialektikájában, ahol a nembeliség eleve magasabb rendű, mint a parti-
kularitás. Ez az, amit magamban egyre jobban megkérdőjeleztem. Beláttam, hogy ezt 
a dialektikát nyitott dialektikává kell tenni. Nembeliség és individualitás – és nincs 
fontossági sorrend közöttük. Nem mondhatom azt, hogy az individualitás nem fon-
tos. Ugyanolyan fontos, mint a nembeliség. 

Ebből következik a harmadik kérdés, aminek a megoldása a legnehezebb. Ho-
gyan egyeztethetem össze azt a dilemmát, hogy a politikai cselekvés során a szemé-
lyiség-etikának a megsértésére is kitüntetett figyelmet kell fordítani – egy történelmi 
ügy vállalásával, aminek a sodrában történik ez a cselekvés? Ez az összeegyeztetés a 

226 Szabad Nép, 1950. január 8. 10. (MTA KIK Kt Ms 2227/34) „Klim Számgin nem lett ugyan rendőrbe-
súgó, de lényegében mégis az volt: a Klim Számginok közül kerültek ki a forradalomnak, a proletariátus 
ügyének aljas, alattomos ellenségei, az árulók, a kémek, a kártevők, a Klim Számginok soraiból kerültek 
és kerülnek ki a rajkok és a jusztuszok.”
227 A Serleg utca, amely merőleges a Ménesi útra, a Gellérthegy délnyugati oldalának közelében van.
228 Az „ahol fát vágnak, ott röpköd a forgács” állandósult szókapcsolat köztudottan Sztálin kedvenc 
szólása volt. 
229 „… ne szisszenj minden kis szilánkhoz” – áll József Attila Favágó című versében, de a költemény első, A 
Toll 1929. december 1-i számában megjelent változatában szerepel a „kapdos” ige is: „Visongj, szivem, mi 
közünk ahhoz, / hogy zördülő ujjakkal kapdos / belénk a bú:…” A Király István által pontatlanul idézett 
– második – változat először a Népszavában jelent meg, 1930. december 21-én.
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legnehezebb. Ez az, amit csak Lukács életének a ritmusával tudok követni, aki őrizve 
az élete ügyét jelentő kommunizmushoz való hűséget, követte a pártot, minden cik-
cakkjában, és végig kommunista párttag maradt, nemcsak a történelmi párt értelmé-
ben. Tehát nem lendült ki az érintő irányában, mint ahogy számos barátja tette. 

Sz. Á.: Igen, de ezzel igazolt is valamit. Ezzel szentesített, és a nevét adta valamihez.

Nézze – a nevét adja az ember valamihez… Az nem probléma – hogyha az ember igaz 
ügynek tartja a szocializmust –, hogy odaadja a nevét. Ha valaki igaz ügynek tartja a 
keresztyénséget, nem szégyenkezik amiatt, hogy odaadta a nevét az inkvizícióhoz – 
hogy ő is keresztyén volt – és az összes pápai bűnökhöz. Tudta, hogy a keresztyénség 
– világtörténelem. Nem itt kezdődik a probléma. Itt az a kérdés, hogy ha valaki önma-
gában igaz ügynek tartja a szocializmusét, akkor nem érzi úgy, hogy a nevét elkoptatja, 
beszennyezi. A történelmi legitimációja megvan, mert úgy érzi, a világtörténelem a 
szocializmust igazolni fogja. A nehéz kérdés az, hogy az ember önmaga ne kövessen el 
semmi olyasmit, amit önmaga előtt később etikailag szégyellnie kell. Tehát megolda-
ni, hogy ha érzem, hogy rossz és helytelen az, ami történik, elítéljem, de ugyanakkor 
az ügyet, amelyik életügyem, mégse vessem el, ne adjam fel.

Az életnek egy állandó belső dialógusnak kell lenni. A legnagyobb gyengeség a 
gondolkodásomban mindig az volt, hogy a történelmit túlzott hangsúllyal szegeztem 
szembe a mindennapokkal. 

Tehát nem véletlen, hogy Adynak az Új s új lovatja volt a kedves versem: „Förtel-
meit egy rövid Mának / Nézze túl a szemem.” És „A végesség: halhatatlanság / S csak a 
Máé a rettenet”. Tehát a ma és a történelem – így szembeállítva. „Ne rendeld romló nyá-
jaidnak / Sorsa alá sorsomat, / Az embered, ha nem ma-ember, / Kapjon új s új lovat.” 

Minden olyan szituációban – amilyen a mostani [1989 tavaszi] például –, amikor 
az ember úgy érzi, hogy „romló nyájak” vannak, amikor úgy züllik szét ez a párt, mintha 
nem is a 20. század egyik legnagyobb történelmi vállalkozása lenne, akkor mindig ezek 
a szavak érvényesek: „Ne rendeld romló nyájaidnak / Sorsa alá sorsomat, / Az embered, 
ha nem ma-ember, / Kapjon új s új lovat.” Ezt változatlanul igaznak érzem. De igaznak 
érzem azt is, amit Tandori hoz nagyon közel hozzám: „Ki szedi össze váltott lovait, / ha 
elhulltak, ki veszi a nyakába? / ki teszi meg mégegyszer az utat / értük, visszafelé, hiá-
ba?”230 Ez úgy vágott belém, hogy az Új s új lovat csak ezzel együtt érvényes. Tehát nem 
elég a történelemcsinálók fölényével vágtatni „új s új lovon” át az életen. A történelem 
elszenvedőit is számba kell venni. 

E probléma megoldása az, ha egy történelmi szituációba visszatekintve azt 
kérdezzük: „hogy történhetett?” Számomra a Lukácsé volt a legmélyebben gondol-
kodó magatartás, amelyik ezt megoldotta. Hű tudott maradni a párthoz úgy, hogy 
végső soron a történelmi párthoz maradt hű, és a politikai párt szennyébe nem gá-
zolt bele soha. 

Az ’50-es években ez volt a legnagyobb kérdés, amit meg kellett oldani. És én a 
választ is az ’50-es években kínlódtam ki. 

230 Tandori Dezső: Hommage.

Az elvi kérdéshez tartozik egy családi vonatkozású ügy is. Apám pap volt. ’49-
ben megindult a klerikális reakció elleni harc, rendkívül élesen.231 Ez minden kis fa-
luban harcot jelentett, és hol nincsenek az embernek ellenségei? Apámnak a tanító 
elszánt ellensége volt. A tanító és a pap mindig így állt egymással szemben,232 mert a 
pap a múltban óriási fölénnyel rendelkezett. Amellett azt is tudtam, hogy apám rend-
kívül jó ember, de abszolút nem értette, hogy az ő világa, amibe ő beleilleszkedett, 
miért esett szét.233 És a bárót, aki őt a cselédjeként kezelte ’45 előtt, ’45 után ő másfél 
évig tartotta ott a saját lakásán, és az volt a falunak, a falu reakciójának a gyülekező 
helye. A tanítónak viszont a veje egy ÁVH-s tiszt volt, és nagyon nagy harc indult meg 
apám ellen. ÁVH-sok jártak a templomába, és jegyezték a szavait… Mikor én erről 
tudomást szereztem, akkor komoly belső konfliktust kellett megélnem. Most mit csi-
náljak? Hogy a belém oltott Tízparancsolathoz is hű legyek, a személyiség-morálhoz, 
ami a mikrovilágban szabályozza az embernek a létét, és ugyanakkor a vállalt etikám-
hoz, a makrovilág etikájához, amelyben a legerkölcsösebb tett: a kommunizmusnak 
a megvalósítása. Hogy ezt a két erkölcsöt önmagamban hogyan egyeztessem össze… 
Végül úgy egyeztettem össze, hogy a konfliktust nem oldottam fel. Megírtam apám-
nak a prédikációit, és az öreg azokat a szövegeket mondta el heteken, hónapokon át, 
amiket én küldtem neki Pestről. Olyan kommunista igehirdetés nem hangzott el még 
református templomban, mint amilyeneket én írtam. 

És apámnak őrült mázlija volt. ’50. május elsején egy nagy faluünnepség volt, 
ahol a május elsejei ünneplésre apámat is felkérték, hogy beszéljen. Váratlanul lejött a 
faluba a megyei titkár, Darabos Iván. (Később nagyon jó barátom lett, el is mondtam 
neki az esetet.) Apám elmondta az általam írt május elsejei prédikációt. Darabos Iván 
oda volt, hogy ilyen békepapot ő még nem látott. Apám a megyei titkártól kinevezett 
nagy békepap lett, és onnantól kezdve nyugodtan hagyták. 

De ez rendkívül nehéz helyzet volt. Az elvi megoldás akkor nem sikerült. Az 
elvi megoldását tökéletesen mindmáig nem látom, de azzal tisztában vagyok, hogy ez 
a legnehezebb konfliktus, illetve hogy hamis az a gondolat, amelyik bármilyen vonat-
kozásban azt képviseli, hogy a nembeliség a partikularitás fölé rendelhető. 

Mindenesetre nem tartom igazi keresztyén hitűeknek azokat, akik az inkvizíció 
borzalmait tudva úgy érzik, hogy nekik nem az inkvizíciót, hanem a keresztyénséget 
kell megtagadniuk. Ez vonatkozik a szocializmusra is.

Vannak kérdések, amik annyira etikai síkon élnek, hogy elsődlegesen ott kell 
elintézni őket. Hogy példát mondjak magának: Auschwitz után az antiszemitizmus 
etikai síkon él, és az többé nem politikai vagy egyéb vita tárgya. A törvénytelenség 
elsődlegesen etikai síkon él, és az nem történelmi, politikai megértés tárgya, legföljebb 
másodlagosan lehet az. 

231 Mindszenty bíborost 1948 karácsonyán tartóztatták le.
232 Király a beszélgetés e pontján egymásnak ütköztetett ökleivel mutatja a szembenállást.  
233 Egy korábbi interjúban Király István így fogalmazott: „…tudtam, hogy [apámat] gondolatai a múlthoz 
kötik, nem tudja elfogadni a szocializmust, amelyhez csak egyetlen szál fűzte, a fiai iránt érzett szeretet: 
mindkét fia kommunista lett.” (A múltról, 1981, 8.)
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Ismeretes, hogy a polgári társadalom a következő politikai formációkon át való-
sította meg önmagát. Fejedelmi abszolutizmus: „az állam én vagyok” –, katonaság, bü-
rokrácia és személyi kultusz. Felvilágosult abszolutizmus: a fejedelem az állam legelső 
szolgálja, paternalizmus. Alkotmányos monarchia, a Lajos Fülöp-i: a hatalom őrzése, 
a társadalom mozgása a hatalom szélesebbre nyitott keretei között. Végül a polgári 
társadalom megvalósítása: a demokratikus burzsoá köztársaság, a demokratikus bur-
zsoá társadalom. Hogyha a polgári társadalom a történelemben ezeket a variációkat 
produkálta, és a jelenben is ezeket játssza le – mert az önkényuralomtól kezdve, a fel-
világosult abszolutizmuson át, az alkotmányos monarchián keresztül, a demokratikus 
köztársaságig a világ kapitalista rendszerében ma is minden variációt ki tudok mutatni 
–, a szocializmus miért menjen más formákon keresztül? 

A mi önkényuralmi diktatúránk a legdurvább, legközönségesebb formák között 
valósult meg. Nem azért, mert tehetségtelen emberek voltak, akik a hatalmat gya-
korolták. Rendkívül tehetségesek voltak. Egyszerűen nem mertek bízni a népben, és 
emiatt etikailag mentek tönkre és aljasodtak el. 

A Rákosival való néhány személyesen találkozásom során ez volt a legerőtelje-
sebb negatív élményem. Jóllehet rendkívül mély bizalmat ültetett el bennem az Ady-
szeretete, és a századelő legjobb intellektuel típusát éreztem ott a fiatalságában.

Sz. Á.: Ott van például a Galilei-kör titkársága…234

Mikor először hívatott, az ’54 nyarán volt. Irodalompolitikai kérdésekben hívatott; 
akkor beszéltem vele először. Egy félórát beszélgetett az irodalompolitikáról. Az majd 
’54-hez tartozik, hogy mit. Nagyon hosszú ideig, három órán át voltam nála, mindenki 
csodálkozott ezen. Három órát beszélt az Ady-korról, és érződött rajta, hogy az volt 
az emberi fénykora, hogy valahol ő ott érzi igazán jól magát, és ezzel végtelenül levett 
a lábamról. Mélyen kötődött ahhoz az időszakhoz. A hozzám való emberi vonzalma 
is onnan adódott, hogy én voltam az egyetlen ember, akivel erről tudott beszélgetni, 
aki belülről érezte a kort, aki a közelében élt; aki tudta, hogy milyen csoportok voltak 
abban a korszakban, és tisztában volt például azzal is, ki volt az a Szenci néni.235 

Rákosi körül a személyi kultusz rendkívül erős volt. Ha ő valakivel szóba állt, 
akkor sokan mások is körbeállták. Egy fogadáson ott állt velem majdnem egy fél órát. 
Az Ady-korról beszélgetett. Mindenki döbbenten nézte, hogy mit beszélgetünk. Az 
Ady-korról pletykált, és azt élvezte. 

A pozitív élményem az volt vele kapcsolatban, hogy ott láttam benne a század-
elő intellektueljét.236

234 Az 1908 és 1919 között működött baloldali szabadgondolkodó Galilei Körnek 1910-ben az akkor 18 
esztendős Rákosi Mátyás titkára volt. 
235 „Szenci” vagy „Cenci” néni – Király István Ady Endre Cö Betű néni című cikkére utalhat (Huszadik 
Század, 1909. január. „Juhász Gáspárnét […] mi gyermekek […] Cé Betű néninek csúfoltuk a görbesége 
miatt.”), illetve Babits Mihály Haláliai című regényének „Cenci néni” nevű szereplőjére, akit Babits nagy-
anyjáról, Rácz Innocentiáról mintázott.
236 Király István egy másik interjúban hasonlóan emlékezett, többször is beszélt vele Rákosi Mátyás Ady-
ról és a századelőről: Király István emlékei Rákosi Mátyásról. 1988. április 18. Lejegyezte Pünkösti Árpád. 
– MTA KIK Kt Ms 2228/53. 

Furcsa módon ugyanezt láttam Révaiban is. A századelő intellektueljeit, nevelt-
jeit láttam bennük, az Ady-kortársakat. 

A legfájdalmasabb negatív élmény az volt, amikor a „fasiszta népről” beszélt. Ezt 
én saját magam hallottam tőle.237 Szintén ’54-ben volt, amikor egyszer egy írószövetsé-
gi választmányi ülés után egy nagyon heves vita folyt: Sinka Istvánt miért nem hozzuk 
már vissza? Fábián Zoli szólalt fel, aztán Szabó Pali bácsi csatlakozott, hogy Sinka az 
igazi szegénység írója. Sinka valóban a legszegényebb szegénység írója volt ’45 előtt, 
de ott volt a Denevérek honfoglalása,238 vagyis antiszemitizmussal volt összekötve ez a 
szegénység iránti vonzódása. Engem Sinkához kötött egy fontos emberi szál. Fiatal 
koromban Orbán Zsigmond239 Bajcsy-Zsilinszkynek volt egy parasztgazda híve. An-
nak a fia, László manzárdban a társam volt. A manzárd-szobában együtt laktunk, és az 
apjával is, aki Bajcsy-Zsilinszkynek az egyik legközelebbi embere volt, jó viszonyban 
voltunk, és ő hívta föl a figyelmem Sinkára. A Himnuszok kelet kapujában-t ők adták 
ki,240 tehát innen kötődtem Sinkához. Unokatestvérem, Gellért Sándor241 – az egyik 
unoka-nagynéném fogadta örökbe – Sinka-rajongó volt, és a ’40-es években, mikor 
találkoztunk, állandóan Sinka-verseket szavalt nekem. Ezen a közgyűlésen felszólaltam 
a vitaülésen, hogy jó, igaza van Pali bácsinak és Fábián Zolinak: menjünk el együtt 
Sinkához, és beszéljünk vele. 

És másnap valóban elmentünk Sinkához. Két napra rá cseng a telefon. Rákosi 
beszél. „Hát mit csinál maga, mint az Írószövetség pártvezetőségi tagja? Az egész 
város tele van azzal, hogy Király a párt megbízásából ment Sinkához, hogy Sinkának 
gazsuláljon, és bocsánatot kérjen tőle. Hát tudja maga, hogy maga milyen országban 
él? Hogy itt csak a nyilvántartott fasisztáknak a száma hatszázezer, a nem nyilván-
tartottaké pedig több millió? Maga egy ilyen országban él, és ilyen bátorító dolgokat 
csinál?”242

Hozzátenném még, hogy a Sinkával való találkozás rendkívül elkeserítő volt. Ő 
akkor már egy horthysta reakciós dacban megmerevülve gondolkodott a maga sér-
tettségében. Nagyon mélyre züllött. 

Rákosiról tehát tudtam, hogy így gondolkodik.243 Önmagamban még ezt el tud-
tam neki nézni, és meg tudtam bocsátani. Hiszen ezek az emberek egy óriási hittel 
jöttek vissza. Ők itthagyták a ’19. május elsejei Magyarországot, amikor a tömeg mel-
lettük hullámzását érezték, és ők ’45-ben azt hitték, hogy erre a Magyarországra jöttek 

237 Ti. Rákositól.
238 1941-ben jelent meg Budapesten, a Bolyai Akadémia kiadásában.
239 A kutatás egy Orbán Zsigmond nevű putnoki aktivistáról tud, aki Bajcsy-Zsilinszky híve volt a Nem-
zeti Radikális Pártban. A Szabadság című lapban – amelynek Bajcsy-Zsilinszky Endre volt a főszerkesztője 
– 1934–35-ben sűrűn fordul elő a neve. Az adatokért köszönettel tartozunk Bartha Ákosnak. – Bolvári-
Takács Gábor tájékoztatása alapján tudjuk: a gimnáziumi évkönyvek szerint Király alatt 3 évvel járt Or-
bán László, aki manzárd-társa volt 1937–38-ban. 
240 Sinka István 1934-ben megjelent első könyvén a Szeghalmi Ref. Péter András Reálgimnázium szerepel 
kiadóként, nyomdaként pedig a békéscsabai Tevan nyomda és kiadó. 
241 Gellért Sándor (1916–1987) – Költő, műfordító.
242 Ugyanez szerepel a Pünkösti Árpádnak adott nyilatkozatban (MTA KIK Kt MS 2228/53. 3.fol.)
243 Ti. hogy úgy vélekedik: Magyarország „fasiszta ország”.
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vissza, mert ki voltak ebből emelve. Nem tudták, hogy ezen a Magyarországon köz-
ben, a határok visszaperlése érdekében, Trianon következtében, és a vesztett háború 
nyomán milyen lélektani változások mentek végbe. 

Ez valóban így volt. Tény, hogy ’45-ben, az első választások előtt arról folyt a 
vita – mint ahogy ma [1989 tavaszán] arról folyik, hogy negyven vagy ötven száza-
lékot kap-e a kommunista párt majd a választásokon –, akkor arról folyt a vita, hogy 
hatvan vagy nyolcvan százalékot. Ennyire illúzióban éltek a munkáspártok, ennyire 
nem ismerték az ország valóságos hangulatát. Döbbenetként érte őket a tizenhét szá-
zalék,244 és innentől kezdve az a képzet alakult ki bennük, hogy ez a nép „fasiszta nép”. 
Itt a Szovjetunióhoz való viszony a kulcskérdés, ha az ember a szocializmust keresztül 
akarja vinni. És ezt akkor még menteni is tudtam. Amit aztán később nem tudtam 
menteni: amikor a manipulátort megéreztem Rákosiban; amikor világossá vált szá-
momra, hogy manipulált. 

Sz. Á.: Ez mikor következett be? 

Később. Akkor még elhittem a manipulációját. Az csak később vált világossá számom-
ra, hogy manipulált. Amikor a tényeket megismertem. A manipulációja a következő-
képpen történt: 

Már ’55-ben zajlott valamikor az a beszélgetés, ahol azt kérdezte tőlem, hogy 
„magyarázza meg nekem, hogy az írók között miért van ez a lázadás?” Ez ’55 második 
felében történt, mikor már teljesen légüres térbe került az írók között a párt. És ak-
kor én azt mondtam neki, hogy az író alkatánál fogva etikailag rendkívül érzékeny. 
A legsúlyosabb kérdés a Rajk-ügy, ennek az elintézetlensége, a törvénytelenség. Itt 
manipulált már. „És hát azt hiszi, hogy nekem az könnyű volt? Hát mit gondol, miért 
mondtam én azt, hogy álmatlan éjszakáim voltak…” 

Tehát az álmatlan éjszakákat úgy tüntette fel, mintha ő szovjet nyomásnak kény-
szerült volna engedni, és mintha ezt nagyon nehezen hajtotta volna végre. Később, 
mikor a tényeket megismertem, akkor világossá vált, hogy túlteljesített. A legjobb 
akart lenni, hízelgett, törtetett. Emberileg ekkor halt meg bennem, mikor a manipu-
lánst megéreztem benne. 

Onnan jutottunk el ide, hogy az önkényuralmi diktatúránk milyen formát öl-
tött. A paternalista diktatúránk, a felvilágosult diktatúránk jellegadó vonása viszont 
rendkívül pozitív volt.245 Nem értek egyet azzal, hogy ebben a diktatúrát, a posztsztá-
linista arculatot érzik lényegesnek, és nem a felvilágosult karakterét, ami a következő 
foknak az előzménye. A mostani, az már egy más kérdés.

Sz. Á.: Oda is eljutunk. Tanár Úr, én nem ítélkezem… 

Nagyon, nagyon messzire mentünk, úgyhogy lendítsen vissza a korba, a történelembe. 

244 A kommunisták a szavazatok 17,41%-át, a szociáldemokraták 16,95 %-át szerezték meg. A kisgazda-
párt 57,03 %-ot kapott. (Palasik Mária: Parlamentarizmustól a diktatúráig /1944–1949/. Budapest: Ország-
gyűlés Hivatala, 2017. 43. – A továbbiakban: Palasik, 2017.)
245 Király István itt az 1960–1980-as évekre utal.

Sz. Á.: Jó. 1950 szeptemberéig szerkesztette a Csillagot. Aczél Tamás vette át a lapot, és rögtön 
azzal kezdte, hogy a Tanár Úr cikkével vitatkozott az írószövetségi kongresszusra készülvén. 
Szeretném, ha végigvennénk ennek a történetét. Én nem ítélkezem, én kérdezni szeretnék, 
hogy nincs-e bűntudata visszafelé nézve? 

Hogy nincs-e?… 

Sz. Á.: Bűntudata. 

Aczélnak vagy nekem? 

Sz. Á.: Önnek. 

Nincs. Hogy érzek-e etikai felelősséget, erről rengeteget beszéltem. Érzek. De az nem 
bűntudat a világ felé. A világ felé büszke vagyok arra, hogy kommunista vagyok, és 
engem nincs joga a vádlottak padjára ültetni annak, aki akkor nem volt kommunista. 
Érti a különbséget? 

Sz. Á.: Értem. 

Tehát én önmagamat vádolhatom, a világnak nincs joga vádolni engem. Az embert 
a világ azért vádolhatja, ami ténylegesen bűn, ami tettben, politikailag bűn. Most a 
szerkesztésről beszélünk. Tettben, politikailag bűn, ha én akkor egy olyan szerkesztői 
vonalat követek, amit nem tartanék ma már helyesnek. 

De ha valaki megnézi azokat a ’49–’50-es Csillag-számokat, amiket szerkesztet-
tem, legföljebb egy vagy két félmondatot tud kiragadni, amire azt tudja mondani, hogy 
ez bűn, a világ előtt is bűn, nem csak az egyén előtt. Domokos Mátyás, aki a Leltárhi-
ányban engem a kor kulcsfigurájának állított be, ki tudott ragadni egy fél mondatot 
(különös gonddal kereste az ilyeneket): Weöres Sándor „ellenforradalmi költőzését”.246 
Weöres Sándort a marxista kritika ’46-tól kezdve úgy emlegette, mint ellenforradalmi 
költőt, tehát nem egy szituációhoz volt szabva, az egy más kérdés. 

Sz. Á.: Miért más kérdés? 

Azért más kérdés, mert ez nem az én találmányom volt. Én egy kritikai közgondol-
kodásban voltam benne. Az, amit Domokos rosszhiszeműségének tartok, abban áll, 
hogy kiemelte azt a fél mondatot, hogy „vannak viszont, akik Weöres Sándor ellen-
forradalmi költészetét is szocialista lírának akarják átjátszani”. Csakhogy ez egy bal felé 
vitázó cikkben van benne. Kuczkának a Testamentumával vitázik az a cikk, amelyik egy 
szektás, balos kilendülés volt.247 Tehát a cikk nem jobb, hanem bal felé vitázik, ez a 
kontextusa ennek a fél mondatnak. 

246 Domokos, 1986 a 281. lapon idézi Király István cikkét (Egy verseskönyv margójára), mely a Csillag 1949. 
decemberi számában jelent meg, s melyben ez áll: „Akadnak olyan írók, akik például Weöres Sándor el-
lenforradalmi líráját a szocialista irodalom színképéhez hozzátartozó egyéni színárnyalatként fogják fel.” 
247 Kuczka Péter Testamentum. Költemény című, keresztrímes 10–11-esekben íródott terjedelmes poémája, 
amely 1949-ben könyvalakban is napvilágot látott, olvasható az interneten. 
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A másik, ami a kontextusa: ez rejtetten egy Sőtérrel való vitát vitt a nyilvános-
ság elé. Sőtér volt az, aki valahol – nem tudom, hol – leírta vagy csak mondta, hogy a 
Weöres Sándor költészete is a szocialista költészetbe kell, hogy tartozzék. Itt volt egy 
vágás Sőtér felé. 

A cikkem megjelenése után Sőtér felhívott, és kérte, hogy találkozzunk. Ezután 
a találkozás során ő hosszan érvelt nekem, hogy „nem ismered jól Weöres Sándort, 
előítélettel közeledsz hozzá, ez az ember egy igen nagy költő”. Meggyőzött arról, hogy 
így van. Domokosnak, aki végiglapozta az egykori irodalmat, tudnia kellett volna, 
hogy ’50 júniusában vagy júliusában – nem emlékszem rá pontosan – utoljára magyar 
folyóiratban Weöres Sándor-vers az általam szerkesztett Csillagban jelent meg, mert 
meggyőzött ez a Sőtérrel való beszélgetés.248

Utána én kértem Weöres Sándort, hogy találkozzunk, és Sanyival egy délelőttöt 
beszéltünk át a Kárpátiában, ahol ő azt ígérte, hogy írni fog egy gyönyörű békever-
set. A következő találkozásunk alkalmával hozta azt a békeverset. Amikor elolvastam, 
minden hajam szála az égnek állt. Az valami abszolút szürrealista, keleti látomás volt, 
már nem emlékszem, hogy milyen. „Ugye milyen szép békevers?” – kérdezte ő. Itt 
láttam, hogy ez az ember – gyerek. Abszolút naivitással jár a történelemben, halvány 
sejtelme sincs arról, hogy mi az, hogy kommunizmus, mi az, hogy imperializmus, 
kapitalizmus. Egészen más világban él. Akkor azt kértem: „Sanyikám, mutasd meg 
a verseidet, hogy mik vannak”. Válogattam belőlük, és leadtam őket. Akkor, amikor 
Weöres Sándort már sehol nem közölték. És amikor újból szerkesztettem, újból meg-
kaptam a Csillagot, az első megszólaltatottak között, ’53 novemberében már ott voltak 
Weöres Sándor versei, ismét közölve.249

Ez a válaszom a Domokos-féle rágalmakra… Bocsánat, a „rágalom” éles szó, 
mert ez elhallgatásos rágalom. Tehát ez a rágalomnak az a típusa, ahol igaz a félmon-
dat, csak a nyilatkozó egyszerűen elhallgatja a kontextust minden vonatkozásban. Ez 
egyszerűen intellektuális tisztesség kérdése: hogy egy embert hogyan akarok megítél-
ni. Ez manipuláció, ahogy ő csinálta, és a manipuláció mindig tisztességtelen. Mert 
neki akkor azt is kellett volna jeleznie: igaz, hogy Király leírta ezt a mondatot, de egy 
olyan cikkben, amelyik balra vitázik. Vagy fordítva: hogy Király ugyan balra vitázott 
a szektásság ellen, ugyan közölte aztán Weöres Sándor verseit, aztán elsőként közölte 
megint, de képes volt leírni ezt a mondatot. Akkor lenne igazsága. Ez így emberileg 
nem eléggé tisztességes eljárás, és ilyesmi miatt nincs bűntudatom. Önmagam felé 
van felelősségérzetem, hogy nem lett volna szabad egy ilyen kvalitású költőről, mint 
Weöres Sándor, leírnom még egy ilyen félmondatot sem. 

Sz. Á.: Azért a Weöres-kérdés bonyolultabb, bár ebbe ne menjünk bele. Egyáltalán az ideolo-
gikus világképek és irodalomszemléletek nehezen tolerálnak egy olyan ideológiátlan világot, 

248 Weöres Sándor öt verse (Induló, Vidám nóta, Kihajt a mező zsenge zöldje, Szállnak a vándormadarak, A 
öldeken) a Csillag 1950. júniusi számában jelent meg (21–22.)
249 Az 1953. novemberi Csillagban, az 1643. lapon szerepel Weöres Sándor két verse: a nyolcsoros Gye-
rekdal, amely 12 soros versként Épül az ország címmel olvasható az interneten, valamint a Hephaistos című 
szonett, amely az Egybegyűjtött írások (2003) 2. kötetének 290. lapján található.

mint a Weöresé, mert Rónay György250 is támadta a katolikus ideológia felől, vagy jóval 
később a Szilágyi Ákos-bírálat251 is hasonló alapokról indult. 

Nem, itt most ne a Weöres-értékelésbe menjünk bele, hanem egyszerűen maradjunk 
ennél a ténykérdésnél, mert megkérdezte, hogy van-e bűntudatom. Erre én azt felel-
tem, hogy etikai felelősségérzetem van, de az az önmagam dolga. 

Bűntudatom kellene legyen azon, hogy szerkesztettem egy olyan Csillagot ’49–
’50-ben, amelyiknek a fő vonalát jelentette az akkori úgynevezett „derékhad” íróinak 
a kifuttatása? Lehetne azt mondani, hogy ezek közül, az író-derékhad kifuttatottjai 
közül Kuczka, Kónya nem váltották be azt, amit én akkor reméltem bennük. De nem-
csak őket futtattam, hanem Juhász Ferencet, F. Nagy Lászlót252 és Simon Istvánt is, 
Karinthy Ferencet és Sarkadi Imrét is.253 Azt mondtam, ezt vállalom. Hogy odaálltam 
emellé az írói nemzedék mellé, és ezeknek az írói elismertetését segítettem azzal a 
lappal. Azt mondom, ez jó, és tudom, hogy mi ellen kellett ezt segítenem, mivel a 
minőséget fontosnak tartottam. 

Lengyel Balázs állandó munkatársa volt ennek a lapnak, kritikákat írt bele, noha 
az Újhold vonalával nem értettem egyet.254 De Lengyel Balázst tehetséges kritikusnak 
tartottam, és folyamatosan kértem, hogy írjon, és ő írt, és jelentek meg rendre kritikái. 
Emlékszem, hogy az egyetemen, a szobámban egyszer olvasok egy költeményt, és bejön 
Lengyel Balázs. Megkérdi: mit olvasol? Mondom, egy nagyszerű, csodálatos verset, és 
odavagyok tőle, Juhász Ferenc A Sántha családját. „Mutasd, hadd nézzek bele!” Belenéz: 
„Óh, hát ez egy új Hazafi Veray János.”255 Azt is megmondom őszintén, hogy elbizony-
talanodtam. A Sántha családból én először egy nagyon nagy terjedelmet akartam leközöl-
ni, de emiatt végül csak egy oldalt adtam le belőle.256 A lényeg az, hogy visszamenőleg 
tudom: az Újhold Juhász Ferencet, F. Nagy Lászlót, Sarkadit soha nem futtatta volna ki.

Sz. Á.: Ez biztos. 

Tehát értéknek tartom, hogy ezt a nemzedéket segítettem az írói megvalósulásában. 
Emellett a folyóirat mint legértékesebb élő tradícióra, a népi irodalomra kívánt tá-
maszkodni. Akiket a Csillag abban az időszakában kiugratott, a következő írók voltak: 

250 Rónay György (1913–1978) – költő, író, műfordító, kritikus, szerkesztő. Itt a Vigiliában 1947-ben 
megjelent (494–501.) A teljesség felé (Jegyzetek Weöres Sándor költészetéről) című tanulmányról van szó. Az 
utalás megfejtéséért Kenyeres Zoltánnak tartozunk köszönettel. 
251 Szilágyi Ákos: A Weöres-i magatartás. Kritika, 1975. 9. sz. 20–21. – Szilágyi Ákos hosszabb elemzése 
Weöres Sándorról Nem vagyok kritikus! című kötetében olvasható (Budapest: Magvető, 1984.).
252 Nagy László (1925–1978) pályája kezdetén F. Nagy László néven jegyezte publikációit. 
253 Az 1949–50-es Csillagban Kónya 17, Kuczka, Simon István, Karinthy Ferenc 9-9, Juhász Ferenc, Nagy 
László 8-8, Sarkadi Imre két írással szerepel. (Az ugyancsak a „derékhadhoz” számítható Galgóczi Erzsé-
bet, Szécsi Margit, Kormos István, Csanádi Imre műveit is közölte az 1949–50-es Csillag.)
254 Lengyel Balázsnak hat írása jelent meg a Csillagban, az első az 1948. novemberi számban, az utolsó 
az 1950. januáriban. – Megjegyzendő, hogy a Csillag 1949. áprilisi száma (16–17.) közölte Nemes Nagy 
Ágnes Határon, 1944 című versét, az 1950. júliusi szám (25.) pedig Lator László Csoda című költeményét.
255 Hazafi Veray János (1841 körül – 1905) – A fűzfapoéta legtipikusabb példája. 
256 Az 1950. májusi számban (15.) huszonnégy versszak – 96 sor – jelent meg Hajnal címmel az éposz 
különböző helyeiről.
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Darvas József, aki hosszú idő óta nem írt – én szólaltattam meg, mint szerkesztő, kicsi-
kartam tőle szinte a Győzelem Varjúlaposon-t. Kiváló riport volt.257 Illyéstől a Két érit 
közöltem.258 Illyés volt a másik. 

Illyéssel arról beszéltünk, hogyan lehetne Németh Lászlót megszólaltatni és 
behozni. 

A regény, amit közöltem végig, Asztalos Istvánnak a Szél úvatlan, nem indul 
című műve.259

Tehát olyan irodalmat közöltem, amelyik egy fiatal, a szocializmust igenlő nem-
zedékre támaszkodott, az úgynevezett „derékhadra”, amely a közvetlen tradícióból a 
legfontosabbnak a népi írói hagyatékot érezte, és emellett kötelességének tartotta, 
hogy a minőség jegyében megszólaltassa a hozzá nem annyira közel álló írókat. Tehát 
az Ezüstkor és az Újhold íróit. Ott volt Lengyel Balázs, Szabó Magda,260 Weöres Sán-
dor. Azt mondom, emiatt nekem nincs bűntudatom. Az érezzen bűntudatot, aki, mint 
Aczél Tamás, utána csinált egy egészen más koncepciójú lapot. 

Sz. Á.: Hadd kérdezzek még egy konkrétumot. Lehet, hogy a dolog legendaként terjed ugyan, 
de nem igaz. Aczél Tamással is összefügg, mert abban a bizonyos ’50 őszén közzétett cikké-
ben261 idézi azt, hogy Ön abban a másik cikkben a kritika hibájául a baloldali elhajlást veti 
fel. És akkor azt mondja, hogy itt pedig Király is önkritikát gyakorolhatott volna, lásd Szabó 
Pál Isten malmai című könyvét.262 Itt a legenda az, hogy lektori jelentést kértek a Tanár 
Úrtól, a Tanár Úr egy igen terjedelmes, több tucat oldalas lektori jelentést írt, ami a könyv 
megjelenését megakadályozta. De Szabó Pál elment Rákosihoz, és aztán Rákosi járt közben 
szemrehányólag. Mi is volt ez a jelentés?

Valóban rendkívül fontos tény az Isten malmainak a története. Akkor én társadal-
mi munkában csináltam a Csillagot, és társadalmi munkában voltam ’48 márciusától 
kezdve a Szabad Nép kultúrrovatának a munkatársa. Nagyon hangsúlyozom, egy fillért 
nem kaptam értük, még a konkrét cikkhonoráriumomat se. Akkor olyan kor volt.

Sz. Á.: És miből élt? 

257 A Győzelem Varjúlaposon az 1949. decemberi számban jelent meg. (25–30.)
258 Hat folytatásban jelent meg 1950 januárjától júniusáig.
259 Asztalos István (1909–1960) – Erdélyi magyar író. Regénye négy folytatásban jelent meg 1949 no-
vemberétől 1950 februárjáig.
260 Szabó Magdának a Csillag 1949. decemberi számában, az 54. lapon jelent meg rövid recenziója Nagy 
Lajos Képtelen természetrajz című könyvéről.
261 Aczél Tamás: Kongresszusunk sikeréért. Csillag, 1950. szeptember. 4–17. – Ezt a cikket a Csillag 1950. ok-
tóberi számának 101. lapján „A szerkesztőbizottság nyilatkozata” követte, melyben az áll, hogy a Szabad Nép 
szeptember 26-i száma megállapította: »Aczél Tamás cikke nem szolgálja az elvi viták megindításának, 
az Írókongresszus elvi kérdései megtárgyalásának ügyét, ezzel alkalmat ad arra, hogy irodalmi közvéle-
ményünket helytelen útra terelje.« A Szabad Nép álláspontjával a Csillag szerkesztőbizottsága egyetért, és 
a vitát lezártnak tekinti.”
262 Aczél Tamás a Csillag 1950. szeptemberi számában megjelent cikk 7. részében (10.), az Isten malmai 
című Szabó Pál-regényről írott bírálatra emlékeztetve írja: „…alkalma lett volna Király elvtársnak, hogy 
kellő önkritikával forduljon saját elkövetett hibája felé is.”

A könyvtárosi fizetésemből. De ez olyan kor volt, amikor úgy éreztük, hogy egy 
pénz nélküli világ és pénz nélküli társadalom jön, tehát nem az anyagi érdekeltség 
az elsődleges az életben. Ezt a könyvet Méray Tibortól263 kaptam meg, aki akkor a 
rovatnak a vezetője volt. Vagy akkor még Gimes volt a rovat vezetője? Nem emlék-
szem rá pontosan, mikor volt, mert én akkor vettem át Méraytól a Csillagot, amikor 
ő rovatvezető lett a Szabad Népnél.264 Azt hiszem, hogy akkor már én szerkesztettem 
a Csillagot, mert én kezeltem a vitát. Mindenesetre a Szabad Népnél Gimes volt a 
szerkesztőbizottság részéről a felügyelője a rovatnak, és valószínűleg Méray volt a 
rovatvezető.

Tehát megkapom a Szabó Pál-könyvet. Azzal kapom meg, hogy ezt nagyon 
élesen meg kell bírálni, Rákosi elvtárs külön figyelmeztetett rá, mert a párt szerepét 
helytelenül mutatja be. Elolvasom a könyvet, kimondottan jónak tartom. Borzasztóan 
kínlódva, arra hivatkozva: Rákosi elvtárs mondta, hogy a párt szerepe ebben rosszul 
van megvilágítva, nem látszik a párt jelenléte és szerepe, ezt, mint kritikai szempon-
tot, bedolgozom. Meggyőzöm önmagamat róla, hogy valóban éreztetni lehetett volna: 
itt a parasztok nem maguktól csinálják a dolgot, kezdik el az új életet, hanem valahol 
van egy szervezett, tudatos erő, ami ebben nekik segít. A párt szerepét valahogy helyes 
lett volna éreztetni. 

Leadtam a kritikát, másnap reggel kinyitottam a Szabad Népet, benne volt a kri-
tika és beleírva egy mondat, hogy Szabó Pálnak ez a munkája a reakciót szolgálja. El-
ájultam. Rohantam be Gimeshez. Hogy van ez? Mint van ez? Hogy került ez oda? Gi-
mes azt mondta: „Hát nem írtuk alá a nevedet, csak szignót írtunk alá: K. I.” Mondtam: 
de akkor is! Mindenki tudja, hogy ez az én szignóm. És hogy került bele ez a mondat? 
Ez a mondat váltotta ki a botrányt, mert annyira igazságtalan volt. Különben az a kri-
tika olyan, amit nyugodtan vállalnék ma is, ha ezt a mondatot kivesszük belőle. Akkor 
Gimes megkért arra: „Nézd, itt Molnár Miklós volt az ügyeleten, ő adta le a kritikát, 
és úgy érezte, hogy nem elég éles, és ő írta bele ezt a mondatot. De nagyon kérlek, ezt 
ne add tovább, ezt vállald inkább te, mert Molnár Miklósra Rákosi már nagyon dühös, 
a Földes Mihály Mélyszántásáról265 írt kritikája miatt, és Miklóst kirúgja, hogyha ez is 

263 Méray Tibor (1924–2020) – Újságíró. Előbb sztálinista, Rákosi híve, később Nagy Imre köréhez csat-
lakozott. 1956 után az emigráció hangadó egyénisége, a párizsi Irodalmi Újság főszerkesztője.
264 Méray Tibor neve 1947. decembertől 1950. augusztusig szerepel felelős szerkesztőként a Csillag cím-
lapjának belső oldalán. 1950 szeptemberétől Aczél Tamás a felelős szerkesztő.
265 Mindez 1949 októberében, a Rajk-per és a kivégzés után történik. A Szabad Nép azonban már tavasz-
szal közölt írást Szabó Pál regényéről. (Cs. G.: Szabó Pál: Isten malmai. Athenaeum. A Könyvnapok könyvei. 
Szabad Nép, 1949. május 31. 6. – A monogramot nem sikerült feloldanunk.) Cs. G. dicsérte a művet, de 
rámutatott: „…a kommunisták nem elég erőteljes ábrázolása az, ami kétségtelen hiányossága a regény 
realista szemléletének. Ez egyaránt vonatkozik az illegális kommunista és a párttitkár alakjára. (Az író 
érzi is ezt, s egyhelyütt személyes megjegyzéssel próbál segíteni a dolgon.) […] A magyar valóság alakulá-
sáról már 1945-ben sem lehetett szemléletes és igaz képet adni a Magyar Kommunista Párt szerepének és 
jelentőségének elhanyagolásával.” – Tudjuk, hogy aznap, amikor „Cs. G.” írása napvilágot látott, Rákosi 
a szokottnál is elfoglaltabb volt. Pár órája – május 30-án későn este – tartóztatták le Rajk Lászlót. Felté-
telezhető, hogy amikor október 15-én kivégezték Rajkot, Rákosi ellenségkreáló figyelme a Parasztpárt 
felé fordult, és ott a legerősebb láncszemet vette célba: Szabó Pál és népszerű regénye bírálatát szánta 
üzenetnek vagy első csapásnak, függően attól, hogyan reagál rá az érintett és köre. A huszonnyolc eszten-
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kitudódik. Te könnyebben elviseled, vállald el ezt, és ne mondd meg, hogy nem te 
írtad.” Vállaltam. Ennyi ennek a története.

Mindenki tudja ma már, akit illet, hogy mi volt az igazság. Mert Pali bácsi – aki 
egyike volt a Parasztpárt azon embereinek, akik leginkább támogatták a kommunista 
pártot, Veres Péter mellett – ezen a mondaton joggal háborodott fel. Joggal hívta fel 
Rákosit. Rákosi botrányt csapott, és annak nyomán kellett a dolgokat helyesbíteni. 
Ennek ez a hiteles története. Különben meggyőződésem, hogy Aczél Tamás, amikor 
ezt a cikkét írta, ugyanúgy tudta, mint én, hogy Molnár Miklós nevezte a reakció se-
gítőjének Szabó Pál regényét.

Sz. Á.: Ebben én egészen biztos vagyok; ez egy nagyon kétélű dolog. Persze itt a „Király gya-
korolhatott volna önkritikát…” Ez árulkodó mondat. 

Ez az, örülök, hogy megkérdezte. Most, hogy a baloldaliságom került szóba,266 olyan 
dolgokat említek, amik baloldaliak voltak. Ilyen volt ez a Weöres Sándorról írt fél-
mondat. Ilyen volt a történelmi érték és az esztétikai érték egymástól való rendkí-
vüli erős elszakítása, és az, hogy ebből elvet csináltam. Hogy mint történeti értéket 
igeneltem olyan dolgokat is, amikről esztétikailag én is éreztem, hogy nem olyan 
értékesek. 

Épp Aczél Tamás volt az egyik példája ennek, akinek A szabadság árnyékában 
című regényéről Lukácsékkal volt egy nagyon nagy vitám, akik azt esztétikailag egy 

dős Király Istvánt tehetsége, felkészültsége, valamint származása és párthűsége egyaránt predesztinálta a 
feladatra, amit ő fegyelmezett kommunistaként végre is hajtott. Nincs okunk kételkedni abban, hogy az 
említett mondatot nem ő írta be a cikkbe. Az 1949. október 20-i Szabad Népben (6.) megjelent írás utolsó 
előtti bekezdése ez: „Így válik a Kommunista Párt Szabó Pál regényében az elnyomott dolgozó osztályok 
s így a szegényparasztság harcát is megszervező vezető erőből Nyestén a reakció támaszává.” És ehhez 
biggyesztették hozzá: „És így válik Szabó Pál regénye is a reakció segítőjévé.” A Szabó Pál könyvét bíráló 
Király István-cikk azonnali és szigorú dorgálásban részesült Darvas József részéről – a Csillagban. („Ke-
mény és egyoldalú, […] igazságtalan bírálat”-nak nevezi Király írását, „utólagos és kellően át nem gondolt 
pofon”-nak, és kétszer is idézi a Király szerint Molnár Miklóstól származó mondatot. Szabó Pál regénye 
és a kritika. Csillag, 1949. december. 43–44.) A kor irodalompolitikai, kritikai viszonyait jellemzi, hogy 
annak idején Molnár Miklós három nappal kritikája megjelenését követően önkritikus cikkben vonta 
vissza a Mélyszántásról szóló bírálatának jelentős részét (Szabad Nép, 1950. március 28. 6.). Király István 
csak 1953 végén egy előadásában elemezte hosszan és önkritikusan 1949-es bírálatát (Az irodalmi kritiká-
ról. Részlet Király Istvánnak a Magyar Írók Szövetsége kibővített ülésén elmondott előadásából. Irodalmi Újság, 
1953. december 19. 1–2.). – Az Isten malmai kálváriájáról hosszan ír Czine Mihály Szabó Pál alkotásai és 
vallomásai tükrében című könyvében (Budapest: Szépirodalmi, 1971. 224–231.). Király István és Szabó 
Pál között – a Király István irathagyatékában fennmaradt 1953-as Szabó Pál-levelek (MTA KIK Kt Ms 
2176/171–172.) tanúsága szerint – jóbaráti maradt a viszony. A történethez tartozik azonban az is, hogy 
1956. szeptember 17-én, amikor az Írószövetség közgyűlésén Sándor András azt a vádat emelte, hogy a 
Király István szerkesztette Csillag „a denunciálás szervévé változott”, és a lapot „afféle feudális földbirtok”-
nak nevezte, „amelyet Király István kapott meg feudumként”, Szabó Pál így adott hangot egyetértésének: 
„Állócsillag!” Sándor András állításáról bebizonyosodott, hogy nem felel meg a valóságnak. Standeisky 
Éva: Írók lázadása. 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 1990. 
(A továbbiakban: Standeisky, 1990.) 284. A regénnyel kapcsolatos vita dokumentumainak jelentős részét 
közli N. Pál József az általa szerkesztett Ahogy lehet. Szabó Pál emlékezete című kötetben, H.n.: Nap Kiadó, 
2004. 96–104.
266 A „baloldaliság” itt szélsőséget, radikalizmust, „balosságot” jelent.

nullának tartották, én védtem mint történeti értéket, és Aczélnak írtam is a könyvéről, 
de hál’ Istennek, nem jelent meg.267 Azt szégyellném, mert ott a történeti értéket az 
esztétikai érték rovására nagyítottam fel. 

Ilyen hibám több is volt, ami ebből eredt. 
És még egy volt: a liberalizmus és a szocializmus vitájának az eltúlzása, a libera-

lizmus értékeinek a kétségbevonása, amelyik a Petői mint vízválasztó című cikkemben 
jön ki a legélesebben.268 Ezek a baloldaliságomnak a legkirívóbb jelei Révai Lukács-
cikkének a megjelenése előtt. 

Révai kapcsán, mivel oral history, itt elmondom, amit csak a bennfentes tud, 
aki ezt átélte. Révai ’50 márciusában foglalt állást a Lukács-vitában, nagyon nehezen. 
Révai először nem akart ebben az ügyben állást foglalni. A Lukács-vitát Rákosi hajtot-
ta, elsősorban Horváth Mártonon és Rudason keresztül. Révai ebben az ügyben is és 
– meggyőződésem – a Rajk-ügyben is, ’50 tavaszán adta be a derekát. Tehát majdnem 
egy évvel a kezdet után. Hogy ennek a „derékbeadásnak” mi volt az oka, nem tudom. 
Ezt egyszer a Révai-élettörténet megírói tisztázni fogják.269 ’50 tavaszán jelent meg 
Révainak a Megjegyzések az irodalom néhány kérdéséhez című cikke.270 Viszont Révai 
Lukács-vonalához hozzátartozott az, hogy ők közösen voltak landleristák, és Lukácsot 
ő rendkívül mélyen tisztelte. Még a vita után is „Gyurinak és Gertrúdnak szeretettel” 
küldte a könyveit.271

A vitacikkében, amely egy kétfrontos vitában foglalt állást, ott szerepelt, 
hogy vannak egyesek, akik – az én gondolatomból kiindulva, hogy Vörösmartyék 
liberalizmusa más, mint Petőfiék forradalmi demokratizmusa – egyszerűen lele-
gyintik Vörösmartyékat. Egy pár ilyen „baloldali” dolgot felsorolt… és ott volt az a 
mondat, hogy „szabadíts meg, Isten, az ilyen baloldali elhajlóktól, hamarébb vég-
zünk ellenségeinkkel”.272 Ez közvetlen utalásban rám vonatkozott. Ezt, hogy ne le-

267 Király István Aczél Tamás Éberség, hűség című 1948-ban megjelent verseskötetéről írt egy inkább hű-
vösen tartózkodó, semmint dicsérő kritikát. A cikk gépiratának lelőhelye: MTA KIK Kt Ms 2227/15. 
A megjelenés helyét nem sikerült megállapítanunk. (Az Éberség, hűség című versezet egyébként a Forum 
1948. augusztusi számában jelent meg, 622–623.)
268 Petői mint vízválasztó. Irodalomtörténet, 1949. 2. sz. 169–183.
269 Király István az interjú egy későbbi pontján, Lakatos Imrével kapcsolatban említi, hogy Révai József – 
állítólag – egy tervbe vett kirakatper kijelölt fővádlottja volt. 
270 Társadalmi Szemle, 1950. március-április. 193–211.
271 Egy korábbi interjúban Király István így emlékezett: „Úgy tudom, Rákosi személyes és igen erőteljes 
nyomása kellett ahhoz, hogy vitazáró kritikáját végül is megírja.” (A múltról, 1981. 8.) A kérdésre, mi volt 
a „derékbeadás” oka, válasz lehet az is, ahogyan Lukács György emlékezett a történtekre: Rudas László 
támadó cikkére Révai József „jó barátként figyelmeztetett előre. Aztán a jó barát csatlakozott az ellenkező 
irányzathoz, és ez megint Révainak abból a tulajdonságából fakadt, amelyet mindig úgy szoktam kifejez-
ni, hogy Révai nem tudta elképzelni a magyar pártot az ő vezető szerepe nélkül. Ennélfogva ő mindent 
megcsinált, csak hogy megtarthassa vezető szerepét.” (Eörsi, 1989. 62.) Lukács György egy évet téved, 
amikor azt is állítja, hogy „a Rudas-vita időben […] egybeesett a két párt [az MKP és az SZDP] egyesü-
lésével”. (Uo. 63.) A munkáspártok 1948 júniusában egyesültek, Rudas cikke a Társadalmi Szemle 1949. 
június-júliusi számában jelent meg (428–455). 
272 Révai cikkének VI. részében (207.) írja: „A mi »baloldali« túlzóink gyakran azzal érvelnek, hogy most 
még nem érünk rá a magyar klasszikus örökség birtokbavételével foglalkozni, mert ezzel a jobboldal 
malmára hajtanók a vizet és a szovjet irodalom népszerűsítését és térhódítását veszélyeztetnénk. […] Ez 
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gyen félreértés sem, ő is elmondta nekem. Egy agitprop ülésen voltunk Révaival, 
és megkérdezte tőlem: „Észrevette a cikkemből a magára való utalást?” Mondtam: 
észrevettem.

Utána volt még egy baloldali tettem. Azt az előadást, amelyben szinte szó szerint 
átvettem Révai mondatait, utána engedtem az Irodalomtörténetnek leközölni.273 Ab-
ban szintén egy baloldali szemlélet érvényesül, mind a két vonatkozásban. Egyrészt a 
történeti érték túlértékelését mutatja, hogy Kuczkát és Kónyát annyira megemelem, 
ahogy megemeltem benne. Tehát a derékhad esztétikai súlyát megemelem, és egy cso-
mó esztétikai értéket elhallgatok. Ez egyszerűen abból a meggyőződésből fakad, hogy 
ami történelmileg előremutató, azt meg kell emelni. A másik pedig, ami ugyanebben 
a cikkben van, ahogy a nyugatról274 írok; tehát a liberalizmusnak és a demokráciának 
a vitáját szögesen ellentételezőn, és a liberalizmus értékeit szinte teljesen lesöprő mó-
don tárgyalom. 

Hál’ Istennek, hogy ennek az ostoba cikknek nekiment Aczél Tamás! Hál’ Isten-
nek, hogy akkor a „baloldaliság” veszélyeit a saját bőrömön kellett megéreznem! Ami-
kor megjött a döntés, hogy Aczél Tamás lesz a főszerkesztőm, engem a szerkesztőbi-
zottságba bedelegáltak. Máig nem tudom, hogy milyen meggondolásból. Azt hiszem, 
itt volt az az érzésem, hogy Révai érezte azért, hogy igazságtalan a tette. És valahol 
az is közrejátszhatott, hogy a Csillagot, azt a Csillagot, amit én csináltam, az irodalmi 
közvélemény általában nem tartotta rossz lapnak. Tehát nem akartak csak úgy leírni, 
és így bekerült a szerkesztőbizottságba a nevem. 

Augusztusban be akarok menni a nyomdába. A nyomdász, a mettőr275 félrehív. 
„Király elvtárs! Mi van magával?” Mert amíg csináltam a Csillagot, én voltam a kifutó 
a nyomdában, a tördelő. Az íróktól a nyomdáig egyedül intéztem mindent. Tehát a 
nyomdászok ismertek, mert ott velük együtt csináltam a tördelést állandóan. Szegény 
Földeák Jancsi volt, aki figyelmeztette őket, mert ő akkor Aczél Tamásnál kezdett 
dolgozni, és haragudott rám, úgy látszik, mert úgy érezte, hogy én őt mint költőt nem 
becsültem eléggé, és most végül jön egy igazi pártos szerkesztő. És a nyomda azt az 
utasítást kapta tőle, hogy Király, ha jön, be se engedjék a nyomdába. Királynak nem 

a »baloldaliság« az oka annak is, […] hogy költészetünk forradalmi-demokratikus vonalának »kidolgozása« 
kedvéért egyesek »kiselejtezik« belőle Arany Jánost vagy Vörösmarty Mihályt, és abból az én megálla-
pításomból, hogy Petőfi Sándor költészete nem egyszerű folytatása volt a reformkorénak, hanem ugrás 
és törés is volt, azt a következtetést vonták le, hogy semmi köze nem volt a reformkor költészetéhez, 
amelyet csak úgy sommásan »liberális«-nak nyilvánítanak. – Szabadíts meg Isten az ilyen »baloldali« 
jóbarátoktól, mert akkor az ellenséggel könnyebben végzünk.” 
273 A már említett, Klaniczay Tibor által elkért és közölt előadásról van szó. – Népi demokráciánk irodalma. 
Irodalomtörténet, 1950. 2. sz. 33–56.
274 Itt nem a Nyugat című folyóiratról van szó
275 mettőr: nyomdai tördelő

szabad belépni. Mikor megjelent a Csillag következő száma,276 akkor láttam, hogy mi-
ért nem volt szabad belépni. Azért, mert ez a cikk megszületett. 

Utána értesültem a cikk születéséről. Mivel Vásárhelyi Miklósnak köze van ah-
hoz az alapítványhoz, amelyiknek a pénzén készül ez a felvétel,277 elmondom, hogy 
nekem akkor borzalmasan fájt az, hogy úgy értesültem róla: Vásárhelyi volt ennek a 
cikknek Aczél mellett az egyik bábája. Együtt nyaraltak valahol Balatonlellén, és Aczél 
ott írta, és valaki úgy informált, hogy Vásárhelyi Miklós volt, aki ujjongva üdvözölte 
ezt a cikket, és bátorította Aczélt ennek a megírására és leadására. Ezt csak a Soros 
Alapítvány kedvéért mondom el. Nem tudom, hogy igaz-e, nem ellenőriztem le, le-
het, hogy nem igaz. Ha nem igaz, akkor elnézést kérek, de jobb, ha az ember kiadja 
magából az ilyen dolgokat, mert ez akkor bennem maradt, mint végtelen keserűség, és 
azóta Vásárhelyivel lényegében nem beszéltem a szokásos üdvözléseken kívül. 

Akkor nem volt könnyű dolog elviselni egy ilyen hangú cikket, mert olyan volt 
az atmoszféra, hogy egy ilyen hangú cikk súlyos károkat okozhatott. Nem akartam 
beadni a derekamat túl könnyedén. A cikk megjelenése után elhatároztam, hogy többé 
én nem teszem be a lábamat a Csillag szerkesztőségébe. Valóban nem tettem be a lába-
mat. Egyetlen egyszer voltam rákényszerítve. Aczél Tamás valahol külföldön volt, és 
a pártközponttól kaptam utasítást, hogy egy számot szerkesszek. Tudom, hogy Nagy 
Sándornak a Megbékélés című novelláját – amiért az író Sztálin-díjat kapott – tettem 
be abba az egy számba. Ahhoz az egy számhoz volt közöm.278 Semmilyen formában 
egy sort nem írtam abba a lapba. Tehát onnantól kezdve, hogy a nevem rajta volt, nem 
volt hozzá közöm.

Az Írószövetségben viszont úgy éreztem, hogy jelen kellene lennem. Elmen-
tem valamikor októberben egy írószövetségi vitára. A Csillag leközölte ennek a vitá-
nak a rövidített tartalmát. A vita lényege az volt, hogy Aczél Tamás tartott előadást a 
proletár irodalom hegemóniájáról, és én hozzászóltam, hogy ennek a hegemóniának 
kulcskérdése a színvonalkérdés is.279 Azt nem szabad zárójelbe tenni. És utána micsoda 

276 Aczél Tamás a Csillag 1950. szeptemberi számában közölte Kongresszusunk sikeréért című tanulmányát 
(4–17.), melyben Király István Népi demokráciánk irodalma című írásával (Irodalomtörténet, 1950. 2. sz. 
33–56.) vitázik. Aczél Tamás támadását a Szabad Nép 1950. szeptember 26-i száma 6. lapján bírálja: „…ez 
a vita egyáltalán nem elmélyült, nem színvonalas és nem elvi” – írja a párt központi lapjának szerkesztő-
ségi cikke. – „Ahelyett, hogy [Aczél Tamás] megállapítaná (ha már szükség volt erre), hogy Király cikke 
nem egyéb elnagyolt és elsietett, gyenge ismertetésnél – fontoskodó, haszontalan és öncélúan hangosko-
dó vitát provokál. Kisjelentőségű, tizedrangú problémákat felnagyít. Az ilyen handabandázást nem teszi 
színvonalassá az »elvi vita« álarca, s csak arra alkalmas, hogy íróink, kritikusaink, olvasóink figyelmét 
valóban fontos elvi kérdésekről elterelje, a Csillag tekintélyének erejével irodalmi közvéleményünket 
mellékvágányokra siklassa. Nincs híjával a cikk a kicsinyes személyeskedéseknek sem, olykor – csak hogy 
legyen mivel hadakozni – helytelenül torzít. Jópár konkrét kérdésben, amelyekben valami képzelt emel-
vényről fölényesen ítélkezik, egyáltalán nincs igaza.” – A Csillag 1950. októberi számában, a 101. lapon A 
szerkesztőbizottság nyilatkozata hírt ad a Szabad Népben megjelent bírálatról, és kijelenti: „A szerkesztőbi-
zottság egyetért a Szabad Nép cikkével, és ezért a vitát lezártnak tekinti.”)
277 A Soros-Alapítvány – amelynek Vásárhelyi Miklós magyarországi vezetője volt – támogatta az interjú 
létrejöttét.
278 Az 1951. januári számban.
279 Aczél Tamás: A proletárhegemónia kérdései irodalmunkban. Előadás és vita a Magyar Írók Szövetségében, 
1950. szeptember 7-én. Csillag, 1950. október. 87–94.
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vesszőfutás következett! Az emberek sorra mondták, hogy Király reakciós, burzsoá, 
a visszahúzó, retrográd nézetével. Utána elhatároztam, hogy az Írószövetségbe se te-
szem be többé a lábamat. Nem szólaltam fel, nem voltam lényegében jelen, egészen a 
Déry-vitáig, amikor meghívtak rá.280 Tehát az irodalmi életből ekkor kikapcsolódtam. 

Viszont ezeknek a lökéseknek köszönhetem azt, hogy elkezdtem töprengeni 
azon, hogy a „baloldaliság” mennyire veszélyes. A türelmetlenség, az öncélú lelkesedés 
hogy tud igazságtalan lenni emberekkel. Az ember a saját bőrén mindig jobban meg-
érzi ezt, és ennek köszönhettem azt, hogy a Mikszáth-könyvemen kezdtem el dolgoz-
ni. Eredetileg az Ady-könyvön akartam, de ezért alakult úgy, hogy Mikszáth mellett 
döntöttem. Lényegében a Mikszáth-könyvemet önkritikának szántam, hogy csak a 
forradalmi hagyományokat hangsúlyoztam, és a chiliazmussal szemben léptem fel. És 
ennek köszönhettem azt, hogy ez a gondolkodó ember iránti igény Mikszáthot mint 
gondolkodó embert állította centrumba. 

Révai magatartását a Mikszáth-könyvem kapcsán tudom jellemezni, és ezt még 
szeretném elmondani, mert Révainak tartozom ezzel. 

Sokan nem értették, hogy miért védem Révait,281 mikor köztudott volt, hogy 
nem szeretett, és hűvös volt hozzá a viszonyom. Azért védtem, mert borzalmasan 
éreztem benne, amit egy emberben leginkább becsülök: az objektivitás etikáját. Azaz, 
hogy a saját rokonszenveinél, ellenszenveinél erősebb tud lenni a tények iránti tiszte-
lete.282 Miben éreztem ezt meg a személyes életemben? 

Mikor a Mikszáth-könyvet írtam, ’51-ben tartottam egy előadást az egyik rész-
letéből: a Beszterce ostromáról szóló elemzést olvastam föl. Utána Révai ezt elolvasta, 
ahogy megjelent.283 Már önmagában az megható volt, hogy elolvasta. De még inkább 
az, hogy írt egy levelet: „kiválónak tartom a tanulmányát, szeretném megismerni az 
egész kéziratot, kérem, juttassa el hozzám!” Eljuttattam hozzá a kéziratot. Valamikor 

280 Az MDP Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai Munkaközössége által rendezett ún. „Déry- vagy 
Felelet-vita”: Vita irodalmunk helyzetéről. Budapest: Szikra, 1952. Gimes Miklós bevezetője és a hozzá-
szólások 1952. szeptember 16-án és 23-án hangzottak el a Központi Előadói Iroda Steindl utcai alagsori 
helyiségében, Révai József hatórás, 188 gépelt lap terjedelmű zárszava pedig október 6-án és 9-én. (Ré-
vész, 1999. 155.).
281 Az 1970–80-as években közölt, a „folytonossággal / kontinuitással”, „ötvenes évekkel” kapcsolatos 
írásaira, vitáira utal.
282 Az 1980-as évek elején, Szerdahelyi Istvánnal beszélgetve Király István azt is elmondta Révai József-
fel kapcsolatban, hogy „emberileg felmelegedni […] nem tudtam iránta. Emlékszem, egyszer, valamikor 
1955-ben, Szabolcsi Miklóssal együtt meghívott [a] lakására. De rosszízű, feszült volt a beszélgetésünk, 
idegenek voltunk s maradtunk egymásnak. 1956 után többször is hallottam, hogy szívesen találkozna 
velem, de nem kerestem fel. Annyira szorító volt ennek az estének az emléke, s az is fájt, hogy valaki 
elmondta nekem: Révai 1956 után hüledezve kérdezte: »És Király? Király nem csinált semmit? Nem akart 
köpönyeget fordítani?«” (A múltról, 1981. 9.)
283 1951. december 10-én, a Magyar Tudományos Akadémia Nagygyűlésének nyilvános osztályülésén, a 
Mikszáth-vitaülés keretében Király István előadást tartott Mikszáth Kálmán címmel. Megjelent A Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményeiben, 1952-ben (279–295.) Az 
előadás, melyhez szerzője jegyzetet illesztett arról, hogy ami elhangzik, „egy nagyobb méretű Mikszáth-
monográfia egyes kérdéseit kívánja felvetni csupán”, a Beszterce ostromát futólag említi csak, hosszabban a 
Különös házasságot taglalja, az előadás 4. részében.

’52 elején visszakaptam tőle, öt oldal kéziratos jegyzettel.284 Ő, aki akkor eléggé elfog-
lalt ember volt, végigjegyzetelte a könyvet, és hozzáfűzte a gondolatait és gondolato-
kat adott. Én a könyvet megjelentettem úgy, hogy őt egy mondatban sem említettem, 
nem köszöntem meg neki. Gondolkodtam, hogy megköszönjem-e, de ízléstelennek 
tartottam volna a megköszönést. Ez a könyv annak ellenére tőle Kossuth-díjat kapott. 
Tehát a hiúság, az emberi kicsinyes szubjektivitás legyőzését éreztem benne… 

És hogyha már itt tartunk, a Mikszáth-könyvnél, ez némileg pechem is volt. Mi-
kor az Írószövetség részéről ezek a lökések értek, akkor én visszavonultam az irodal-
mi élettől. Teljesen az egyetemi világba zárkóztam be. Ott esti tagozatosoknak adtam 
elő. Nagyon szerettem. A nappalin szemináriumot vezettem azoknak, akik hozzám 
közelebb álltak, és írtam a Mikszáth-könyvemet. Ennek a Mikszáth-könyvnek akkor 
nagyon nagy sikere volt. A könyvre én is rendkívül sokáig büszke voltam. Tudniillik 
önmagamban mindig azt gondoltam, hogy ezt a legsötétebb ’50-es években írtam. ’51–
’52-ben írtam, és ’52 végén jelent meg. És mindig azt mondják, hogy ekkor lehetetlen 
volt Sztálin, Rákosi neve nélkül könyvet kiadni. Büszke voltam arra, hogy ebben a 
könyvben a személyi kultusznak az árnyéka sincs. Nincs benne egyetlen Sztálinra vagy 
Rákosira való hivatkozás sem. Hazugság, amit az ’50-es évekről mondanak, hogy csak 
így lehetett dolgozni és érvényesülni, és csak így lehetett elismerést szerezni. 

A könyv hibáját – igazán megvallva – egészen későn, Esterházy regénye után 
értettem meg.285 Tehát ott értettem meg, hogy az akkori szemléletemnek a hibája, 
amelyik a történelem nevében túlzottan elsiklik a mindennapok fölött, ezt a könyvet286 
is áthatja. Esterházy a könyvemet nagyon kiaknázta, amiért én hálás is vagyok neki, 
hogy ennyit foglalkozott vele. Ezáltal én is jobban megértettem az ő személyiségét. 

284 Király István hagyatékában fennmaradt Révai József levele (MTA KIK Kt, MS 2210/352) és a kéz-
írásos dokumentum (Uo., Ms 2245/46. 3 fol. és boríték). Az 1952. január 5-én kelt, nem minisztériumi 
papírra gépelt, sajátkezűleg aláírt levél szövege: „Kedves Király elvtárs! – Elolvastam Mikszáthról szóló 
előadását. Szép, komoly munka. A könyv kéziratát még nem tudtam elolvasni, ezért lehet, hogy alábbi két 
megjegyzésem tárgytalan. – 1.) Túl könnyen veszi, túlságosan pozitíven [sic!] magyarázza a Mikszáth-
féle »cinizmus« problémáját, túlságosan azonosítja a »bölcsességgel«, amely viszont – maga szerint – a 
mameluk-liberalizmusból való kiábrándulásnak volt a terméke. Ez így – nézetem szerint – nem helyes. 
Mikszáth cinizmusa: cinizmus, nem pedig bölcsesség. A cinizmust bírálni kell, nem pedig »megma-
gyarázva« jóváhagyni. – 2.) Nem helyezi eléggé középpontba Mikszáth világnézetének magyarázatánál 
az öreg Tóthot (Mari apját) és az öreg Horváthot (Piroska apját). Nézetem szerint ezek kulcsfigurák 
Mikszáth-nál: akinek ideálja a self-made-man polgár volt, az alulról, saját munkája, vállalkozása révén pol-
gárrá lett kisember. Nem kell félni nyíltan megmondani, hogy Mikszáth világnézete antifeduális-polgári 
világnézet volt. – Írja meg minél előbb, végleges formában az életrajzot. De életrajz is legyen, ne csupán 
irodalmi-esztétikai elemzés. Életrajz és korrajz. Oly szükség van ilyenfajta irodalmi monográfiákra, mint 
egy falat kenyérre. – Kommunista üdvözlettel Révai József.”
285 Mint egy későbbi utalásból kiderül, a Termelési regényről van szó. Király könyvtárának jegyzékében 
3390-es sorszámmal szerepel ennek 1979-es kiadása. Ez a példány – Király István lapszéli ceruzajeleivel 
– a család tulajdonában maradt. Király Júlia szerint az életútinterjú sajtó alá rendezési munkálatai idején 
egyelőre Esterházy Péter irathagyatékában lappanghat egy hosszú levél, amelyet Király István írt a Ter-
melési regény elolvasása után. A Király István-hagyatékban megtalálható Esterházy Péter erről tanúskodó 
1979. október 17-i levele: „Tisztelt Tanár úr, nagyon köszönöm részletes és megtisztelő levelét, őszinte 
üdvözlettel: Esterházy Péter.” (MTA KIK Kt Ms 2200/104.)
286 Ti. a Mikszáth-monográfiát.
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De a szatirikus részében rengeteg beleidézés van. Csak én tudom, hogy nem-
csak az van benne. Számomra az volt érdekes, amikor a gyár igazgatója végignéz a 
lepusztult gyáron, és azt mondja: milyen boldog a mai igazgató, mert a jövő távlataiból 
nézhet a mába. Ez a borzalmas frázis az én mondatom. 

Itt értettem meg, hogy vannak emberek, akik az ’50-es éveket valahonnan más-
honnan élték át, mint én… A lerobbant országot látták, és nem, mint én, az alulról 
történő „népvándorlásnak” az országát… Ők ebben az üres történelmi pátoszt érezték, 
amelyik elsiklott a valóságnak olyan jelenségei fölött, amiken nem lett volna szabad 
elsiklani – például a kitelepítéseken. Megértettem, hogy aki a kitelepítettek szemszö-
géből287 olvasta ezt a könyvet, az érezte ennek a könyvnek a lényegi hibáját!… Ennyit 
a Mikszáth-monográfiáról, a saját viszonyomról ehhez a könyvhöz. 

A könyvet változatlanul szeretem, büszke vagyok rá. Két dolog van, amit a 
koncepciójában nagyon szeretek: az egyik, hogy a szabadságharcos kurucos hagyo-
mányból értem meg Mikszáthot, és abból is magyarázom. A másik, hogy a gondol-
kodó írót látom benne. Ezt a két alapvető megközelítést ma is igaznak tartom, és 
a részletelemzéseknek számos összetevőjét igaznak és jónak érzem. És máig büsz-
keségem az, hogy jóllehet az ’50-es évek lényege a nagy történelmi távlatok vonat-
kozásában benne van, de az ’50-es éveknek a kicsinyessége, a szennye, a neveknek 
történő hódolás, az ’50-es éveknek ez a ministrációja nincsen benne. Erre változat-
lanul büszke vagyok. És nem szégyellem, hogy éppen ’53 márciusában kaptam érte 
Kossuth-díjat. 

Egy olyan könyv kapott Kossuth-díjat, amelyik Mikszáth megértésének kulcs-
mondatává ezt teszi: „Én csak a hazámat szeretem.”288 És ez megint azt mutatja, hogy 
az ’50-es években lehetett így írni. Tehát így más hozzá a viszonyom. 

Ami a könyvnek a „negatív” következménye volt, hogy Révai ekkor meghívott 
az úgynevezett Déry-vitára. Ez volt az első ilyen irodalmi vita, amin hosszú idő után 
megint részt vettem. Horváth Mártonnal közben volt kapcsolatom, tehát volt a párttal 
kapcsolatom, de közéleti szereplés csak ez volt. És ezzel elkezdődött az irodalmi életbe 
való visszajövetelem. 

A visszajövetelem oka a következő volt: Révai látta, hogy értem azt a gondola-
tát, hogy kétfrontos harcot kell folytatni egyfelől a sematizmus, másfelől az úgyneve-
zett polgári álobjektivitás ellen. Mivel kívül voltam az irodalmi életen, nem voltam 
benne a klikkharcokban, felülről tudtam ehhez a gondolathoz közeledni. Révai tehát 
úgy érezte, hogy be kell hozni, illetve vissza kell hozni engem az irodalmi életbe. És így 
lettem megint a Csillag szerkesztője. 

287 Ti. az ötvenes években kitelepítettek szemszögéből nézve, pl. mint Esterházy Péter, aki – mint isme-
retes – gyerekként családjával kitelepített volt.
288 A Mikszáth-monográfia ötödik része – A nagy realista – zárófejezetének címe ez az idézet, az író rövid-
del halála előtt, a negyvenéves írói jubileumán rendezett Vigadó-beli ünnepségen elhangzott beszédéből: 
„Én már körülbelül megírtam, ami bennem volt. Megírtam azzal a tudattal, hogy azért nem jár nekem 
semmi külön érdem, hiszen azért, mert az ember az anyját szereti, még soha sem dicsértek meg senkit. Én 
csak a hazámat szeretem.” (A szöveg az 1952-es kiadásban a 212. lapon olvasható.)

A Déry-vitánál egyetlen egy dolgot meg kell jegyeznem, mert a szubjektív in-
dulatom, ami néha befolyásolja sajnos az objektív állásfoglalásomat is Méray és Aczél 
ellen, innen adódik. 

Ők a Tisztító vihar289 című könyvükben leírtak egy rágalmat. Leírták azt a rágal-
mat, ami akkor terjedt el, holott ők tudták, hogy ez rágalom. 

A következő zajlott ezen a vitán: Gimes, aki a főreferátumot is írta a Déry-vi-
tához, előző nap megjelentetett Illés Béla könyvéről, a Vígszínházi csatáról – ha jól 
emlékszem – egy rajongó, igen felemelő, nagy bírálatot, amiben agyondicsérte.290 Azt 
a könyvet én rossznak tartottam, és elhibázottnak éreztem, hogy Gimes ezt így ki-
emeli. Gimessel emberileg nagyon jóban voltam, sokra becsültem… Gimes rendkívül 
okos és talpig becsületes tiszta ember volt. Róla rosszat nem tudok mondani. Ő egy 
következetes, jellemes gondolkodó. Gondolkodó, aki jellem. Igen, itt zárójelben el-
mondom, hogy Gimes nem értette meg az ’53-as kormányprogramot.291 Nagy Imre 
követelte Gimes eltávolítását. Rákosi védeni akarta Gimest. Kiküldte berlini tudósí-
tónak.292 Amikor Miklós hazajött Berlinből – az időpontra nem emlékszem, de akkor 
találkoztam és beszélgettem vele –, a két Berlint látva azt mondta nekem: „A szovjet 
impériumnak el kell buknia. Történelmileg bukásra van ítélve.”293 A két Berlint, a 
két világot látva Gimes változott, de tudom, hogyan változott. Tudom, hogy egy be-
csületes, belső gondolkodás volt az, ami benne változott. És ő az élete belső logikáját 
maradéktalanul végigkövette. Az utolsó találkozásom vele ’56. november 4-e után 

289 Méray Tibor – Aczél Tamás: Tisztító vihar. Adalékok egy korszak történetéhez. Először angolul jelent 
meg: New York: Praeger, 1959. majd magyarul: London: Big Ben, 1960., majd szinte minden világnyel-
ven. Első itthoni, szamizdat kiadása: Budapest: AB Független Kiadó, 1982. Első hazai legális kiadása: 
Szeged: JATE, l989. Király István könyvtárában a német változat volt meg: Die Revolte des Intellekts. Mün-
chen: Langen–Müller, 1961. (A jegyzékben ez a 483. szám.) – Király István feltehetően az első, 1959-es 
magyar kiadást kapta kölcsön Aczél Györgytől, vö. Napló, 2017. 1962. február 16. 
290 A Vígszínházi csata 1950-ben jelent meg. 1952-ben Illés Béla Honfoglalás című regénye látott napvilágot. 
Gimes Miklós inkább mértéktartóan méltató, semmint „agyondicsérő” cikke 1952. szeptember 16-án 
jelent meg a Szabad Nép 3. lapján, tárcában, fél kolumna terjedelemben. Tehát csakugyan azon a napon, 
amikor az MDP Központi Előadói Iroda Kulturpolitikai Munkaközössége által rendezett vita egyik ülé-
sére sor került. Az erről kiadott Vita irodalmunk helyzetéről (Budapest: Szikra, 1952.) című kötet a gyors-
írói jegyzőkönyvek alapján közli Gimes Miklós vitaindítóját és Révai József zárszavát teljes egészében, 
a hozzászólásokat pedig rövidítve. Király István hozzászólása a 40–41. lapon olvasható. Hosszan bírálja 
Gimes cikkét a Honfoglalás című Illés Béla-regényről, Déry imént elhangzott hozzászólását Gimes referá-
tumához, Keszi Imre kritikusi tevékenységét, és méltatja Veres Péter újabb munkáit.
291 A kormányprogramot, Nagy Imre miniszterelnök 1953. július 4-én elmondott országgyűlési beszédét 
közvetítette a rádió, és közölte a Szabad Nép másnapi száma, az 1–3. lapon.
292 Révész Sándor könyvében pontos adatokkal szolgál. Gimes Miklós 1954. március 21. és 29. között 
volt Berlinben, ekkor látta a nyugati szektort is. Április-májusban és június-júliusban Genfből tudósított, 
augusztus végén ismét Berlinben volt, ahonnan október elején Párizsba helyezték át. A francia fővárosból 
1954. december 14-én érkezett vissza Budapestre. Amit a nyugat-európai városokban látott, az „evidens 
és tapasztalati cáfolata [volt] annak a világképnek, amelyhez kötötte magát, minden értékét és teljes mun-
kásságát” – írja Révész Sándor. (Révész, 1999. 200–201., 215–216., 237.)
293 Révész Kornai Jánosra hivatkozva írja, hogy Gimes „levonta azt a következtetést, hogy a kapitalizmust 
és a szocializmust újra kell értékelni, be kell látni, hogy a kapitalizmus jobban működő rendszer, mint a 
szocializmus”. (Révész, 1999. 204.)
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volt, a Majakovszkij utcában.294 Jöttek a tankok, lövöldözés kezdődött, és véletlenül 
ugyanabba a kapualjba vonultunk be. Azt hiszem, Halda Alízzal volt. Akkor nem tud-
tam, később sejtettem meg, hogy a Péterfy utcai kórházba mehetett…295 Egy rendkívül 
éles vita volt köztünk, és ennek során megint az ő objektív etikáját láttam, amelyik a 
személyes sorsa fölé emeli az objektivitásnak a törvényét, tehát az igazi gondolkodó 
legfőbb ismérvét. Várta, hogy elmondjam az érveimet. Az utca borzalmas képet mu-
tatott akkor. Az az utca valóban ellenére volt Gimes Miklósnak, még akkor is, ha ő a 
kommunizmus ellen foglalt állást.

Az érvelésem a következő volt: „De hát, Miklós, ha ez296 nem jön, akkor itt fasiz-
mus lesz.” Erre akartam apellálni. Akkor elkerülhetetlen, hogy itt antiszemitizmus és 
zsidóüldözés legyen, legalábbis átmenetileg ez elkerülhetetlen. Azt mondja: „Ezzel se 
tudsz megingatni. Ha az lesz, akkor engem elpusztítanak, de ez nem maradhat fenn.” 
Ez a magyarázata annak, hogy Gimest végtelenül tiszteltem. Annak ellenére, hogy 
szögesen másképp gondolkodtunk, másképp ítéltünk meg kérdéseket. 

Visszatérve a Déry-vitához: Gimes Miklós a vita kezdetén odajött hozzám, és 
azt kérdezte: „Mit szólsz a cikkemhez?” Mondtam, hogy nem értek egyet vele, beszélni 
is fogok róla. 

Az nyilvánvaló, ha az ember először kerül egy ilyen nyilvános vitába, ahol ott 
van Révai, a legfelsőbb pártvezetés, akkor nem rögtönöz. Nekem le volt írva, amit 
mondtam. Mindenki láthatta, a kezemben volt. A Gimes-cikkel kezdtem. A szoká-
sos pártrítus az volt, hogy az ember visszaigazol valamit, amivel egyetért, és utá-
na azt mondja: „de”! Mikor én ezt a visszaigazoló részt mondtam, hogy egyetértek 
Gimes elvtárssal ebben és ebben, akkor Révai közbeszólt: „Elég baj az!” Én akkor 
nem mondhattam azt: „Révai elvtárs, most már nem mondhatom tovább, mert az-
tán mindenki azt mondja, hogy azért mondom azt, amit mondok, mert Révai elv-
társ közbeszólt”, hanem olvastam tovább a magam szövegét, a „de”-t. Rágalom, hogy 
Révai egy közbeszólására megváltoztattam a véleményemet. Mindenki látta, hogy 
olvastam, mindenki látta, hogy leírt szöveg. A Gimessel való beszélgetésemet nem-
csak én hallottam. Ott zajlott a nyilvánosság előtt, ahol Gimesnek mondtam, hogy 
beszélni is fogok róla. Ezt a rágalmat a vita után kezdték el terjeszteni, és aztán Méray 
és Aczél belevették a könyvükbe.297 Lehetetlen, hogy ne tudták volna, hogy ez nem 
igaz. Hiszen utána tettek a Csillag szerkesztőjévé.298 Nyilvánvaló, hogy egy ilyen mo-
rális lapszus után akkor ezt felhasználták volna ellenem érvnek, hogy nem lehet most 
Királyt odatenni, és így kinevezni. 

294 2021-ben Király utca a neve.
295 Király István 1989-es emlékezését Révész Sándor 1999-ben megjelent Gimes-életrajza igazolja. „Gi-
mes [1956. november] 7-én reggel beviszi Halda Alizt a Péterfy Sándor utcai kórházba” – olvasható az 
Egyetlen élet című könyvben. (Révész, 1999. 332.)
296 Ti. a szovjet intervenció.
297 Aczél Tamás és Méray Tibor Tiszító vihar című könyvéről van szó. 
298 Révai közbeszólását egy ponton jegyzi a Vita irodalmunk helyzetéről: a 28. lapon olvasható, hogy Aczél 
Tamás önkritikáját – „A vitákban a Csillag nem teljesítette kötelességét” – Révai derültséget keltve sza-
kítja meg, mondván: „Enyhén szólva.” – Az eredeti szövegben egyébként Csillag helyett Kortárs szerepel.

Valahonnan innen, ettől a rágalomtól adódik bennem az az indulat, amelyik 
sokszor talán igazságtalanná is tett irántuk. A többiről most ne beszéljünk, mert má-
sok is csatlakoztak hozzájuk. Ugyanakkor ennek a vitának az eredménye lett az is, 
hogy ’53 februárjától megint átvettem a Csillagnak a szerkesztését.299 

Sz. Á.: Itt lényeges a hónap is,300 hiszen ez a folyóirat megelőzte a nagypolitikában lezajló 
változást. Tehát az irodalmi reformmozgást ez a lap kezdte, és csak nyáron következett a 
kormányprogram. Ezt a lapot – Tanár Úr is sokszor elmondta – egy közléspolitikai nyitás 
és engedékenység jellemezte. Ugyanakkor, amikor a kritikai rovatban a teoretikus részekben 
ideológiai viták, fenntartások fogalmazódtak meg sokszor feleselve a lap első részével.

Az irodalomban az úgynevezett reformmozgást a Csillag kezdte – amiről sokan sze-
retnek megfeledkezni. A Csillag szerkesztőségébe ’53 januárban kerültem be. Akkor 
kevesebb volt még az átfutás.301 ’53 februárjától kezdve szerkesztettem a lapot. Az ’53 
februárjától ’53 júliusáig terjedő számok egy reform-irodalompolitika bizonyítékai. 
Ez a reform nem véletlenszerűen, hanem tudatosan bontakozott ki. A reform iroda-
lompolitikai kibontakozásában a következő összetevőket kell kiemelni. Az egyik: a 
centrális írógarnitúrát változatlanul az jelentette nálam, amit korábban „derékhadnak” 
neveztem. Ennek a felfuttatását éreztem fontosnak. Tehát a lap centrumában Sarkadi, 
Juhász, Nagy László, Urbán, Kónya, Kuczka stb. nemzedéke állt.302

De emellett – ami döntő jelentőségű volt, és ami egy más irodalompolitikai 
koncepciót jelzett: – elkezdődött az úgynevezett elhallgattatott irodalomnak a meg-
szólaltatása. 

Személyes okok miatt elsőként Németh Lászlóé, akit ebben a fél évben – tehát 
most csak addig beszélek, míg a júniusi szám megjelent – kétszer közöltünk.303

Mondanék néhány szót a Németh Lászlóhoz való viszonyomról… Emberileg ek-
kor ismertem meg; azelőtt nem találkoztunk. Igaz, a Mikszáth-könyvemet elküldtem 
neki, mikor megjelent, és akkor ő írt egy nagyon kedves levelet.304 Aztán amikor szer-
kesztő lettem, az első utam hozzá vezetett, az ő segítségét kértem, és a megjelenését. 

299 Az eredeti szövegben Csillag helyett (itt is) Kortárs szerepel.
300 Sztálin 1953. március 5-én halt meg.
301 Átfutásnak nevezték azt az időtartamot, amely a kézirat szerkesztőségbe vagy kiadóba, illetve nyomdá-
ba kerülése, és a nyomtatott szöveg megjelenése között eltelt. Az itt tárgyalt időszakban a kézirat a szerző 
és az olvasó között nemcsak szerkesztők és nyomdászok kezében fordult meg, de esetenként a hatósá-
goknak is be kellett mutatni azt, és ez ugyancsak beszámítódott az „átfutás” időtartamába. Király István itt 
arra utal, hogy mindent egybevetve, az objektív akadályok ellenére is, 1953-ban rövidebb idő alatt került 
az írás a szerzőtől az olvasóhoz, mint később, pl. a hatvanas-hetvenes években. 
302 Februártól júniusig a hat szerző összesen tizenkét megjelenését számolhatjuk össze: Kónya 4, Urbán 
3, Nagy László 2, Sarkadi, Juhász Ferenc és Kuczka 1-1 alkalommal publikál a Csillagban 1953 első fél-
évében.
303 A márciusi – a Sztálint fekete keretes fedőlappal gyászoló – számban A prózafordításról című tanulmány 
jelent meg, a júniusiban a Munka közben című jegyzet – ugyancsak műfordítói tevékenységéről.
304 Király István 1952. december 29-én „őszinte üdvözlettel” dedikálta könyvét Németh Lászlónak, aki 
1953. január 13-án levélben nyugtázta a küldeményt: „Összefüggőn még nem olvastam el – de egy-két 
fejezetét átfutottam már; friss, színes szempontjai nem tolakodók, de következetesek; nemcsak írásokról 
szól, de írásmű is. Barátsággal: Németh László” NLÉL, 2000. 1. köt. 126. – 906. sz. levél. 
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Ekkor jelent meg Szabó Lőrinc – először a neve – megint folyóiratban. Igaz, 
hogy először, ’53 júniusa előtt még nem költőként, hanem műfordítóként. Szintén 
műfordítóként jelent meg Jékely,305 saját művekkel Tamási Áron és Laczkó Géza.306

Tehát megszólaltattam az elhallgattatott írókat. Tudtam, hogy ezt nem tehe-
tem önhatalmúlag, ezért pártengedélyt kértem a megszólaltatásukra. Ez megint Révai 
színvonalát mutatja. Mielőtt elkezdtem a szerkesztést, készítettem egy feljegyzést a 
pártnak,307 hogy ezek az elhallgattatott írók értéket jelentenek, vissza kell hozni őket 
az irodalmi életbe. Megkaptam hozzá Révai jóváhagyását. Úgy kaptam meg, hogy „jó, 
csinálja, de csak okosan, fokozatosan, ne nagy feltűnést keltve vele, úgy, ahogy maga 
jónak látja”. A végrehajtás teljesen rám volt bízva, ebbe pártbeleegyezésem volt. És ezt 
elkezdtem 1953 júliusa előtt, láthatóan, észrevehetően óriási vitát és ellenindulatokat 
váltva ki vele. Sohasem felejtem el: Illés Béla – akit áldottan szerettem mint embert – 
vitába szállt velem, mikor, azt hiszem, már Laczkó is megjelent talán… Mert minden 
számban volt egy ilyen név. Nem tudom már pontosan, ha jól emlékszem, Németh, 
Szabó Lőrinc, Jékely, Laczkó… 

Sz. Á.: Weöres. 

Weöres később jött. ’53 novemberében jött, arra emlékszem.308 Illés Béla azt mondta 
nekem, hogy „egy tank – egy tank, de három tank, az már egy hadosztály, és te itt egy 
hadosztályt engedsz be a szocialista irodalomba”. Tehát ez volt az egyik, ami egy meg-
változott irodalompolitikai koncepciót jelzett. 

A másik a kiszélesítés értelmében vett tematikai változtatás. Simon Istvánnak 
hoztuk egy versciklusát.309 Óriási feltűnést keltett akkor, tudniillik először jelent meg 
egy egész ciklus, amelyik nem politikai tematikájú volt. Nagyon nagy feltűnést keltett 
ez. Azt tudatosan csináltam, hogy Pistától egy nagyon nagy ciklust válogattam össze, 
amelyben Pistának ez a kedves, az életnek, az embereknek örülő magánembersége 
volt csak jelen, hogy a tematikai egyszínűséget310 széttörjük. 

A harmadik ilyen, amelyik szintén egy tudatosan változtatott koncepciót jel-
zett: Veres Péter Almáskertjének a leközlése. Ehhez pártengedélyt kellett kiharcolnom. 
Igaz, ez a mű már a Déry-vitánál szóba került, de a pártengedélyt én harcoltam ki, 
hogy ezt mindenképpen közölni kell. És jött is a Csillagnak a júniusi számában.311

305 Szabó Lőrinc, Jékely Zoltán egy-egy fordítását közli az áprilisi szám. Király István nem említi, de 
tegyük hozzá: májusban Nemes Nagy Ágnes jelentkezik fordítóként, júniusban pedig Áprily Lajos közöl 
esszét Anyegin-fordításom margójára címmel.
306 Tamási Árontól márciusban hét verset közöl a Csillag. Laczkó Gézától egy esszé (Rabelais) jelenik meg 
májusban.
307 A feljegyzést nem sikerült megtalálnunk: elveszett, vagy az MDP, esetleg az Írószövetség levéltári 
anyagai között lappang.
308 Weöreshez lásd a 249. sz. jegyzetet.
309 A májusi számban jelent meg Simon István kilenc versből álló, önálló címmel nem rendelkező 
ciklusa. 
310 Értsd: a Csillag korábbi tematikai egyszínűségét.
311 Valóban az 1953. évi 6. számban jelent meg a 724–799. lapon.

És a negyedik, ami ehhez elválaszthatatlanul hozzátartozik: a marxista eszté-
tikában a lukácsi esztétikához való visszatérés, azaz a Lukács-tanítványoknak, Hel-
lernek, Hermann-nak, Szigetinek a kritikai rovatba való következetes és tudatos 
bekapcsolása.312

Ezek a változások egyértelműen egy koncepciónak a részei voltak. Ezt ma sem 
tudom másképp nevezni, mint „reformkoncepciónak”. A Csillagnak a kialakuló prob-
lémáját épp innen látom, hogy a júniusi határozat313 után ez a reformkoncepció még 
teljesebben, még szabadabban bontakozott ki. Nem az egyetlen folyóirat volt, ott lé-
tezett mellette az Új Hang,314 de csak a Csillagnak volt az irodalmi életben tekintélye, 
éppen emiatt a kibomló reformvonala miatt. 

Tény, hogy ebbe beleillett, amit valahol úgy fogalmaztam meg, mint életelvet: 
elvi következetesség – magatartásbeli tolerancia. Ez valóban a gondolkodás csendjében, 
önmagam számára kiküzdött életelv volt, amikor a magatartásbeli intoleranciát a 
saját bőrömön éreztem. Az apámmal való vitákra is ez vonatkozik… Mindezeket a 
kérdéseket így tudtam magamnak megválaszolni. Így is fogalmaztam meg valamelyik 
vallomásomban. Azt hiszem, abban, amit akadémikusi választásomkor a Magyar Tu-
dománynak adtam.315

Maga ismeri a tanszéki munkámat. Ott is az volt az alap: magatartásbeli tole-
rancia. Tehát az emberek odahozatalában, a tanszék összeállításában tükrözni a ma-
gatartásbeli toleranciát. Ez konkrétan kritikailag úgy fogalmazódott meg, hogy legyen 
viszonylagos közlésbeli szabadság – ez a magatartásbeli tolerancia –, az elvi követke-
zetesség azonban az, hogy a kritika területén szigorúan vinni kell azt a vonalat, amit 
helyesnek és elvinek tartok. 

Hogy ez a vonal helyes volt-e vagy sem? Itt az a kérdés, hogy az a szituáltság, 
amiből én kiindultam, helyes volt-e vagy sem. Itt már akkor egy reformmozgás alap-
kérdései vetődnek fel. A reformmozgásnak mindig két hajtóereje van: az alulról való 
feszítés és a felülről való kezelése ennek a feszítésnek. A felülről való kezelésben csak 
az „utána menés” vagy a visszatartás lehetséges? Ez az, amelyik a legnehezebb egy re-
formmozgásnak a megoldásában. Tudniillik, minden reformmozgás könnyen átcsap-
hat, ha felgyorsul, egy forradalmi mozgásba, és akkor már a reformmozgás tartalma 
kérdőjeleződik meg. 

312 A júniusi szám közli Heller Ágnes Bírálat és önbírálat az irodalomban című írását a „Széljegyzetek” rovat-
ban, júliusban Hermann István Megjegyzések színikritikánk kérdéseihez című cikke jelenik meg.
313 Az MDP KV 1953. június 27–28-án tartott ülésén született határozatról van szó, amelyről a Szabad 
Nép 1953. június 30-i száma adott hírt a 3. lapon, a határozat részleteinek ismertetése nélkül. Révész 
Sándor: „A KV határozatát ugyan csak harminchárom évvel később hozták nyilvánosságra, [Jegyzetben: 
Propagandista, 1986. 4. szám, 136–169.] de a párttagság szűkebb körében, a »belső párthoz« tartozók előtt 
azért legalább felolvasták.” (Révész, 1999. 182.) A határozat szövege 1986-ban a Nehéz esztendők krónikája, 
1949–1953. című dokumentumkötetben látott napvilágot. Szerk. és bev.: Balogh Sándor. Budapest: Gon-
dolat, 1986. 496 –510.
314 Az Új Hang a DISZ és az Írószövetség folyóirata volt. Első száma 1952 februárjában jelent meg. Eleinte 
Benjámin László szerkesztette, később Simon István lett a főszerkesztő, Bodnár György pedig a felelős 
szerkesztő.
315 Az Akadémia új levelező tagjai munkájukról és a tudományról. Király István: „Gondolati-elvi kérlelhetetlenség 
– magatartásbeli tolerancia.” Magyar Tudomány, 1970. 9. sz. 641–647. 



104 105

I n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a lI n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a l

Én ebben a szituációban, az „új szakasz” politikájának időszakában az alulról való 
feszítést olyan erősnek éreztem, hogy úgy vélekedtem: ha nincs felülről visszatartás, 
amelyik partok közé akarja zárni ezt az indulatot, az árvíz lesz és elsodor. 

Ebbe megint a személyes tapasztalataim játszottak bele, hogy apámon keresz-
tül, a rokonságomon keresztül talán negatívabban ítéltem meg az ország hangulatát, 
mint amilyen a valóságban volt. Úgy éreztem, hogy rendkívül erős a kommunizmus 
elleni indulat és gyűlölet, és idealizálódik ennek a gyűlöletnek kapcsán a múlt, el-
felejtődik mindaz, amit ez a múlt tett, és az indulat és a gyűlölet könnyen átmehet 
áradásba. Tehát a reformmozgást elkerülhetetlennek tartva, elkerülhetetlennek tar-
tottam a visszatartást.316

Sz. Á.: Ez nem jelentette a Rákosi-éle politika támogatását? 

Elmondom magának, hogy mi volt ennek a politikai háttere. Mikor elhangzott az új 
program, a Nagy Imre-kormány beszéde,317 én fenn voltam a Mátrában, ott hallgat-
tam. Fölszabadítóan hatott rám. Két nap múlva jöttem le, pont volt egy írószövetségi 
vita, Hegedűs András volt kint, azt hiszem, ő akkor mezőgazdasági miniszter volt,318 
és egy választmányi vita zajlott, ahol felszólaltam. Az alapgondolatom az volt, hogy a 
nép elszakadt a párttól, a nép és a párt egységét újra meg kell teremteni, és ez a prog-
ram erre alkalmas. Tehát a népiség és pártosság gondolatát fejtettem ki, amely alapve-
tő gondolatom volt mindig. Kiemeltem, hogy a „derékhad” és a népi irodalom erejére 
támaszkodva kell haladni. Ez lényegében az első Csillagnál érvényesülő koncepciónak 
volt a lefordítása. 

Amikor jött Rákosi visszahúzó beszéde egy hét múlva,319 a téeszek felbomlása, és 
feljött Sarkadi Imre, és irtóztató tényeket mondott a téeszek felbomlásáról (írt is egy no-
vellát akkor erről, valamikor ’53 augusztusában vagy szeptemberében jelent meg, nem 
tudom),320 akkor kezdtem el gondolkodni: olyanok a feszítő erők alulról, hogy rendkívül 
fontos a visszatartásra való ügyelés. Tehát még következetesebben képviseltem azt a 
vonalat, amelynek lényege a „magatartásbeli tolerancia elvi visszatartással”.

’53 végén,’54 elején az irodalmi életben több kiélezett vita is zajlott. Örkénynek 
volt egy cikke a váteszségről,321 ami a pártosság kérdését vetette fel. Kuczkának – aki 

316 Értsd: a reformlendület dinamikájának a visszafogását.
317 1953. július 4.
318 Hegedűs András (1922–1999) 1952. január 5-től 1952. június 6-ig „az állami mező- és erdőgazdasá-
gok”, majd 1953. július 4-ig „az állami gazdaságok és erdők” minisztere volt, ezt követően 1954. október 
30-ig földművelésügyi miniszter lett. 1953. július 4. előtt Erdei Ferenc volt a földművelésügyi miniszter. 
A Nagy Imre-beszéd utáni írószövetségi diskurzusokról és a kontextusról lásd: Standeisky Éva Gúzsba köt-
ve. A kulturális elit és a hatalom című könyvében (Budapest: 1956-os Intézet–Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára, 2005.)
319 Ti. egy héttel Nagy Imre kormányprogramjának bemutatása után, Rákosi „visszahúzó beszéde” 1953. 
július 11-én, szombaton délután hangzott el az MDP budapesti szervezetének aktívaértekezletén, és más-
nap jelent meg a Szabad Nép 1–2. lapján.
320 Sarkadi Imre Igazság című, a Csillag 1953. szeptemberi számában (1293–1303.) megjelent elbeszélésére 
gondolhat itt Király István.
321 Örkény István: Írás közben. Irodalmi Újság, 1953. november 7. 5–6. „… a mi elődeink és mestereink 
magatartásában van egy sajátosan magyar – s különösképp az orosz klasszikusokhoz nagyon hasonlí-

Sarkadival, Márkussal együtt járta Ibrány vidékét – ekkor jelent meg a Nyírségi nap-
lója,322 amelyik a társadalomkritika kérdéseit vetette fel. A harmadik ilyen fontos mű 
Illyésnek nem egy költeménye – jóllehet verse is volt: a Doleo, ergo sum323 –, de egy 
vitaírása a pesszimista versekről,324 amelyik lényegében a személyiség problémáját ve-
tette fel, a személyiségnek a lehetséges tragédiáját egy történelmi optimizmus mellett 
is. Tehát csupa olyan kérdést vetettek fel, amit az ember történelmileg úgy értelmez, 
mint az irodalomnak az alapkérdését. 

Ezekben a vitákban a magam részéről akkor úgy foglaltam állást – érdekes, hogy 
itt mennyire szelektíven olvasnak az emberek –, hogy mindenütt figyelmeztettem a 
veszélyre. Tehát az elvi határvonás a leghatározottabban megvolt, de mindenütt ott 
volt a törekvés helyességének az elismerése is. Az Örkény cikkéről325 szóló írásomban 
figyelmeztettem a veszélyre, hogy a szabadság elve anarchizmussá válhat. Voltakép-
pen a régi vita zajlott a szabadság és a rend problematikájáról. Arról, hogy az egyén 
autonómiája könnyen vihet át a társadalom maradéktalan, individuális széttördelésé-
be. Tehát működni kell egy rendteremtő elvnek, aminek szintén belülről kell jönnie, 
és ez a pártosság elve. És a vátesz-elmélet a szabadság elvet hangsúlyozza, a pártosság 
elve viszont a rendteremtést. A cikk szerint az a helyes törekvés, ha a külsőleges pár-
tosságot internalizált pártossággá, a belső autonómia parancsává alakítjuk át. Méray 
Tibor tehát az Irodalmi Újságban megjelent cikkében szelektív olvasatát adja ennek az 
írásomnak. Méray valójában nagyon jól tudja, hogy ő sokkalta jobban elítélte akkor 
Örkényt.326 Az én akkori álláspontom az volt, hogy az irodalomban igenis a reform-
mozgást kell támogatni, de vigyázni kell, hogy ez ne csapjon át anarchiába. 

A politika nyelvére lefordítva: ez Nagy Imre vonala volt. Mindez világossá vált 
– senki előtt meg nem kérdőjelezhetően – az ’54-es pártállásfoglalásban.327 Ennek 

tó – vonás, nevezetesen: a művész elhívatottságának tudata, az író nemzet-mentő küldetésének tudata, 
Ady szavával, a költő vátesz szerepe.” Az írás kiváltotta pártreagálást – bűn „a pártnak ártó igazmondás” 
– levéltári dokumentum alapján (Irodalompolitikánk értékelése. Tézisek. MOL M-KS 276. f. 89. cs. 405.ő.e.) 
elemzi Standeisky, 2005. 220.
322 Az Irodalmi Újságban – 1953. november 7. 3. – a poéma 1–4. része; a Csillagban – 1953. december. 
1837–1838. – a poéma 5–6. része látott napvilágot.
323 A József Attila emlékének ajánlott, a költő születésének 50. évfordulójáról megemlékező vers, a Doleo 
ergo sum az Irodalmi Újság 1955. április 16-i számában, a 3. lapon jelent meg.
324 Illyés Gyula: Jegyzetek a költészetről. A „pesszimista” versekről. Irodalmi Újság, 1954. január 16. 3. Március 
27-én (5.) jelenik meg Illyés jegyzeteinek második része: Miért írunk verset [kérdőjel nélkül!] címmel.
325 Az irodalmi kritikáról. Részlet Király Istvánnak a Magyar Írók Szövetsége kibővített ülésén elmondott előadá-
sából. Irodalmi Újság, 1953. december 19. 1–2. 
326 Méray Tibor Az ötvenes évek magyar irodalma, avagy egy kerekasztal négyszögesítése című cikkéről 
van szó. Irodalmi Újság (Párizs), 1987. 3. sz. 10. Lásd erről Király István Napló, 2017, 1988. július 17. 
Méray annak idején élesen támadta Örkény és mások „anarchisztikus” túlzásait, míg Király finomabban, 
Örkényéket védve is bírált, valamiféle közvetítő álláspontot képviselt. Méray 1987-es cikke elfeledkezik 
saját korábbi „balos” álláspontjáról, és „szelektív olvasással” azt a látszatot kelti az Irodalmi Újságban, hogy 
igazából Király volt a „balos”.
327 Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről. Szabad Nép, 1954. március 15. 3. – Erről Király István egy ko-
rábbi interjúban így nyilatkozik: Ez a „párt első nyilvános állásfoglalása” volt. – „Ezt a cikket lényegében 
Darvassal írtuk ketten, Horváth Márton volt még benne, de a koncepció kialakítása és a megírás elsősor-
ban az én munkám volt.” (M. Kiss, 1978–79. IV./2.) Lásd a 330. sz. jegyzetet is!
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az előzménye az volt, hogy a pártszervezet megbízásából egy kibővített választmá-
nyi ülésen felszólaltam valamikor ’53 decemberében. Annak egy része megjelent az 
Irodalmi Újságban.328 Ebben a szövegben lényegében már ez a „nagyobb szabadság, 
nagyobb felelősség” elv volt jelen, illetve az internalizált pártosság gondolata – hogy a 
mai terminológiámmal éljek. És így, mikor nem sikerült az első nekifutásnál megfele-
lő állásfoglalást létrehozni, amit elfogadott volna a PB, akkor végső soron én készítet-
tem el a határozatnak azt a végső formáját, ami a PB elé ment. Itt tehát egy centrista 
koncepcióról van szó, amelyik egyszerre hangsúlyozza a reformot és a felelősséget, így 
tipikusan egy „tertium datur” álláspontnak a kereséseként értelmezhető.329

Ennek a határozatnak a vitáján éreztem meg először, hogy a pártban frakcióharc 
van, mert a Politikai Bizottságban ott ült Nagy Imre és Rákosi is. Nagy Imre Kónya 
és az én hozzászólásommal érvelt, arra hivatkozott. És rendkívüli módon helyeselte 
az egész állásfoglalást, aminek – mondom – Horváth Márton, Darvas és én voltunk a 
készítői. Rákosi viszont Mérayra, illetve Illés Bélára vagy Fekete Sanyira – nem em-
lékszem rá pontosan, hogy kik voltak még ott – hivatkozott, azoknak a hozzászólásá-
ra, akik lazítónak érezték az állásfoglalást, és a felelősség nagyobb hangsúlyát kívánták 
a szabadság hangsúlyaival szemben. Tehát ott éreztem, hogy Nagy Imre mond rám 
igent, Rákosi fenntartásos velem szemben. A lezárás valami kompromisszum lett. A 
Szabad Népben jelent meg az állásfoglalás,330 amelyik a két eltérő álláspontnak egy ek-
lektikus egyvelege lett. 

Ez volt az első, ami megjelent hivatalos pártállásfoglalásként. A szabadság-hang-
súly nagyon erősen jelen volt benne. Ennek a szabadság-hangsúlynak elkezdődött a 
lenti hangulatoktól befolyásolt tágítása és továbbvivése. Elkezdődött az, ami minden 
reformmozgás törvényszerű része, főleg egy feszült helyzetben, amikor a lenti elé-
gedetlenség rendkívül nagy, hogy nyomni kell tovább a réseket, és még tovább, még 
tovább, még tovább. Itt ekkor, a magam részéről azok közé álltam, akik a közléspoli-
tikában a nagyobb szabadság hangsúlyait vitték tovább. Akkor volt is valami támadás 
a Csillag ellen, ha jól emlékszem a Művelt Népben,331 és a nyáron volt egy írószövetségi 
konferencia.332

Szavakban viszont még erősebben hangsúlyoztam a nagyobb felelősséget, tehát 
a kritikai rovatba még erősebben vittem be. A közléspolitikánkban volt egy csomó 
dolog, ami negatív visszhangot keltett. Tóth László Verekedőkjére emlékszem, Karin-

328 Lásd a 325. sz. jegyzetet!
329 A „tertium datur”-fogalom (vagyis hogy ’van harmadik lehetőség’) tömör meghatározása Király István 
Naplójának 1979. április 14-i bejegyzésében is olvasható: „Se »sztalinizmus«, se »liberál-szocializmus«, 
hanem egy független, demokratikus, szocialista jóléti társadalom. Ennek a politikai programnak a kifeje-
ződése az európai gondolat.”.
330 Az Irodalmi Újság 1954. március 27-i száma 3–4. lapján ugyanazon cím alatt Kónya Lajos, Pándi Pál, 
Király István és Somlyó György szól hozzá a párt központi lapjában közzétett állásfoglaláshoz. Lásd a 
327. sz. jegyzetet is!
331 Erre reflektál Király István Irodalmi nézeteltérések című írása (Csillag, 1954. 9. sz. 1764–1771., és 10. 
sz. 1977–1983.) első mondatával. (1764.) A Művelt Nép „kulturális hetilap” volt, szerkesztőbizottságának 
elnöke: Darvas József. Az augusztus 8-i szám 3. lapján szerkesztőségi (aláírás nélküli), a Csillagot „balról 
támadó” cikk jelent meg Új utakon? Megjegyzések a Csillag júliusi számához címmel.
332 Az 1954. július 7–8-án tartott írószövetségi közgyűlésről van szó.

thynak egy novellájára, amelyik egyszerűen csak egy magánéleti történet miatt, Tar-
dosnak egy riportjára,333 amelyik az autonóm kommunista ember követelése miatt 
váltott ki vihart. És még több írás is megjelent, ami éles támadásnak volt kitéve. 

A magam részéről a közléspolitika helyességét a nagyobb szabadság jegyében 
hangsúlyozva a kritika fontosságát tartottam szem előtt. Tehát elvi következetesség és 
visszatartás: körülbelül ez volt az álláspontom. Ebben a szellemben szólaltam fel ezen 
a nyári írószövetségi konferencián.334

Darvashoz emberileg rendkívül közel álltam, és szinte mindent megbeszéltünk 
egymással. Ővele például abban a vonatkozásban volt vitám, hogy ő ezt a „nagyobb 
közlési szabadság” elvemet se helyeselte. Tehát bírált is emiatt az elvem miatt, mert én 
azt mondtam: közölni kell mindent, csak a kritikát kell fenntartani. Mindent – nyil-
vánvalóan az általam fontosnak érzett határokon belül. 

Itt döntő fordulat történt ’54. augusztus–szeptember–október folyamán. En-
nek nem ismerem pontosan a történelmi, nemzetközi politikai hátterét. Tény, hogy 
a Hruscsov-vonal ekkor megerősödött. Ennek a jele volt az is, hogy Magyarország 
bírálatot kapott amiatt, hogy nem mennek a rehabilitációk. 

’54 nyarán kezdődtek el a rehabilitációk. Ekkor jöttek ki az első ártatlanul meg-
hurcolt kommunisták.335 Ez óriási idegsokk volt. 

Egy személyes élményt említek. 
Bennem ez a kérdés elvileg, emberileg le volt zárva, el volt intézve a Marival való 

beszélgetésben. De még így is megrázott. Hozzám például ’54 augusztusában jött el La-
katos. Lakatos Imre, akiről beszéltem. Ő vitt be a pártba, ő beszélt rá, hogy kommunista 
legyek. Aki a pártszerű következetesség megtestesítője volt. Imrét ’49 végén letartóz-
tatták.336 Moszkvában volt ösztöndíjas, onnan hívták haza, egy hétig volt itthon, még 
találkoztunk, aztán letartóztatták. Imréről utána nem tudtam semmit. Annyit tudtam, 
hogy ellenem ment egy feljelentés. Huszonkét ember írta alá ’49 végén. Arról szólt, hogy 
Lakatos már ül, de a legjobb barátja, Király még szabadon van, és hogy lehet ez? 

Békeiné volt akkor a párttitkár az egyetemen, úgy tudom, még mindig él. 
(Békeiné egy munkásasszony volt.337) Behívott magához, és azt a belügybe ment fel-
jelentést ideadta nekem, hogy olvassam el úgy, hogy az aláírók nevét is tudtam. Szá-
momra ez úgy kínos, hogy az aláírók tudják vagy sejtik, hogy ők ellenem valami tisz-
tességtelent tettek, és ez zavaró számukra. 

333 Az irodalomtörténetbe Kamondy László (1928–1972) néven bevonult Tóth László elbeszélése a Csillag 
1954 júniusi számában jelent meg az 1049–1054. lapon. Karinthy Ferenc esetében az Ijúság, szerelem 
című írásról van szó a júliusi számban, az 1209–1221. lapon, Tardos riportja Nagyon lírai útirajzok címmel 
jelent meg ugyanabban a számban, az 1231–1253. lapon.
334 Az 1954 júliusában rendezett írószövetségi közgyűlésén elhangzott felszólalást az Irodalmi Újság 
július 10-i száma 5. lapján foglalta össze.
335 Lásd a 225. sz. jegyzetet!
336 Alex Bandy könyvében az olvasható, hogy Lakatos Imrét 1950. április 20-án „kirúgják a Magyar Dol-
gozók Pártjából, és még aznap éjjel elviszi az ÁVH”. (Bandy, 2014. 251.)
337 Békeiné neve fölmerül Szabad György memoárjában (Aradtól az Országgyűlésig. Pavlovits Miklós interjú-
ja Szabad Györggyel, 1991–1992. Budapest: Magvető, 2017.). Faragó Vilmos az Élet és Irodalom 2002. június 
28-i száma 2. lapján, a Javított kiadás című Esterházy Péter-könyvről szóló vitában, Nágel elvtárs diadala 
című cikkében említi őt. Alex Bandy könyvében is esik szó róla. (Bandy, 2014. 229. és 579.) 



108 109

I n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a lI n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a l

Sz. Á.: Nem mondja el a neveket? 

Nem mondom el. Az ember ilyen neveket nem mond el. Az emberek akkori énjüket 
már rég levetették, másképp gondolkodnak, nem ugyanazok az emberek, mint akik 
akkor voltak. Tehát egyszerűen bosszúnak nézne ki a részemről, ha a neveket mon-
danám. 

Ez intézte el bennem például teljesen a Lakatos-ügyet. Mondom: lehetetlen, 
hogy itt valami hiba történhetett. Imrének voltak gyanús ügyei. Azt tudtam, hogy 
neki volt egy pártfegyelmije ’45 után. 

Tudniillik ’44-ben volt neki egy illegális pártcsoportja, egy pártsejtje, ahol ő az 
egyik lányt rábeszélte arra a csoport jelenlétében és nevében, hogy kövessen el öngyil-
kosságot. Mert hogyha lebuknak, és ő a Gestapo kezébe kerül, olyan gyenge idegzetű, 
hogy le fogja buktatni a csoportot. Ezért, mivel nagy a veszélye annak, hogy esetleg 
lebuknak, kövessen el öngyilkosságot. És a lány öngyilkos lett. 

Imre ebben egy Taraszov-Rogyionov-figuraként cselekedett, tehát abban a 
szektás légkörben, amiben ez az illegális kommunistaság felnevelődött. És azt tudtam, 
hogy emiatt volt egy pártfegyelmije. Ezt Imre nekem őszintén elmondta. 

Arra gondoltam: Imrének lehetett ilyen ügye más valami is, amit nekem nem 
mondott el, és valami ilyesmi lehet mögötte. Lehetetlen, hogy itt valami hiba és téve-
dés legyen. Hiszen ellenem is ment feljelentés, mint Lakatos legjobb barátja ellen, és 
íme, megmutatják nekem. 

’54 augusztusában, amikor Imre kijött,338 hozzám vezetett az első útja. Elmon-
dott mindent. Engem megrázott a története. Mert itt beszéltem először egy politikai 
per, egy élő politikai mechanizmus tanújával. Készült, ahogy ő mondta, egy Révai 
elleni per. Ennek a Révai elleni pernek ő lett volna a koronatanúja.339 A koncepció 
maradéktalanul ki volt már dolgozva. Az ő tanúvallomása is maradéktalanul ki volt 
dolgozva. Akkor a Révai-per lekerült a napirendről, őt viszont hívatták. A következőt 
mondták neki: „magának meg kell értenie, kint most építés folyik, ilyen izgága, nyug-
talanító zsidó gyerekek, mint maga odakint, csak zavart okoznának. Magának ezt a 
párt érdekében meg kell értenie.” S mivel Imre előzőleg a párt érdekében már megér-
tette, hogy neki koronatanúnak kell lennie egy Révai-perben, ezt is megértette a párt 
érdekében. De ’54 augusztusában, mikor kijött, elmondta. Tehát ennek a mechaniz-
musnak az ördögi mozgásával személyesen itt találkoztam, ezen a sorson keresztül. 

Ezt nemcsak nekem mondta el Imre, hanem például Haraszti Sándor is elmond-
ta Benjámin Lászlónak, mert akkor született az ezzel foglalkozó irodalom… 

338 Az Alex Bandy könyvében ismertetett 552/1953. iktatószámú dokumentum szerint Lakatos Imre 
1953. szeptember másodikán került szabadlábra. (Bandy, 2014. 273.)
339 Gimes Miklósról írott könyvében Révész Sándor elmondja: terjedtek olyan hírek is Budapesten, hogy 
„a moszkvai zsidópereket követő magyarországi persorozat csúcspontja egy Révai–Vas-per lesz”. Révész, 
1999. 187. )

Sz. Á.: Igen, Benjámin verse…340

És egy csomó más mű született, amelyek feltárták ezt a mechanizmust. És a kommu-
nista írókon akkor egy etikai sokk lett úrrá, egy teljes etikai megrázkódtatás, amelyik a 
lenti elkeseredett hangulattól is nyomva rendkívül erős indulatba ment át. 

Ehhez társult egy politikai változás. Nemcsak az történt, hogy a Szovjetunióból 
jött sürgetésre a rehabilitációt felgyorsították, hanem a Rákosi–Nagy Imre vitában 
Nagy Imre oldalán foglaltak állást. Szeptemberben már világos volt, hogy elvetették 
a Rákositól kiagyalt gazdasági tervet. Vereséget szenvedett. 1954. október 1-jén volt 
egy központi vezetőségi ülés, amelyik a napnál világosabbá tette, hogy Rákosi ebben 
megbukott. A Központi Vezetőség elvetette a Rákosi-féle tervet, és a Nagy Imre-ter-
vet fogadta el. Rákosi elment üdülni a Szovjetunióba.

A közvélemény úgy érzékelte, hogy megbukott, és ekkor ez a politikai váltás 
politikai váltások sorát hozta magával. Tehát az etikai sokkot felerősítette, és hozzá-
társult ez a politikai váltás. És ekkor indult meg egy nagyon nagy mozgás az irodalmi 
életben és az egész irodalomban. 

Ennek a mozgásnak a hullámait közvetlenül éreztem. Itt névvel elmondhatom, 
mert már le is írtam egyszer. Bejött hozzám a katonatiszti ruhájában Aczél Tamás,341 
hogy „Imre bácsi megbízásából jövök, te még sok mindent nem tudsz és nem ismersz, 
meg kell, hogy ismerjed ezeket”. Ajtót mutattam neki. Egyszerűen undorodtam tőle. 
Egyszerűen undorodtam, hogy ez az ember, aki ’50-ben ezt csinálta velem, akinek a 
nyálasságát soha nem bírtam, aki Sztálin-díjas, most egyszerre jön, és ő akar nekem a 
Rákosi-korszak szennyeiről beszélni. Aki tönkretette a lapot, mikor – meggyőződé-
sem volt – azt lehetett volna akkor is emberibben és kulturáltabban szerkeszteni. 

Tehát ajtót mutattam, és ekkor végeredményben meghoztam a döntést, hogy 
nem megyek a Nagy Imre-vonallal. 

Hogy mi volt ennek az oka? Többfajta oka volt. Az egyik oka az volt, és ez volt 
a legdöntőbb benne, hogy a családom másképpen befolyásolt. Ők342 ismerték Nagy 
Imrét nagyon jól az emigrációból, és nem tartották szellemileg kiemelkedő értékű em-
bernek. Egy jó párthivatalnokot, egy jó Komintern-hivatalnokot láttak benne. Itt nem 
akarok általam bizonyítani nem bírt pletykákat mondani, de a „jó Komintern-hivatal-
nok” középszerűsége bizalmatlanságot keltett bennem az ember iránt. És egyénileg se 
éreztem benne azt a sugárzó intelligenciát. A megnyilatkozásaiból nem éreztem. Ro-
konszenvesnek tartottam a hangját, az emberi attitűdjét, de úgy éreztem, nem igazán 
nagy politikai egyéniség. 

340 Benjámin László Így vagyunk című verséről van szó, amelyet 1955-ben Haraszti Sándorhoz írt, s mely-
nek első négy sora ez: „Így vagyunk, Sándor: Téged egy hazug vád / Döfött le akkor, poklokra vetett… / 
Poklokból száll ki hangom, szólni hozzád – / Bűnös vagyok: elhittem bűnödet.”
341 A Szerdahelyi Istvánnak adott interjúban mondta el. A múltról, 1981. 10. – A Csillag 1951. szeptemberi 
számában (1122.) olvasható egy Aczél Tamás-vers, Gyakorlaton, augusztusban, ami arról szól, hogy kato-
nai gyakorlaton vett részt, tehát lehetett egyenruhája.
342 Ti. Király István felesége és anyósa, akik magyar emigránsként tanúi és szenvedő alanyai voltak a 
Szovjetunióban történteknek.
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Hozzájárult egy személyes ismeretség. Tudtam, hogy az egyik legbizalmasabb 
tanácsadója a veje, Jánosi Feri. Jánosi Feri nekem Patakon diáktársam volt, fölöttem 
járt, mert ő már teológus volt, amikor én még gimnazista, de ismertük egymást, 
mert szenior voltam.343 Aztán paptanár lett, elvégezte a bölcsészetet is. ’40 nyarán 
én Baranyai Ákost ott tanítottam Sárospatakon, és akkor ezekkel a fiatal tanárokkal 
nagyon jóban voltam, így többek között Ferivel is, és közelről ismertem a gondol-
kodását. Rokonszenves ember volt, de szintén nem tartottam okos embernek. És 
ott éreztem Nagy Imre szavaiban az ő „kis magyarok”-felfogását, ott éreztem ezt a 
provinciális bunda szagú protestáns kurucságot, amiből engem az Eötvös Collegium 
gyógyított ki. 

És úgy éreztem, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az ország tele van feszült-
séggel, ezek az emberek képtelenek lesznek ezen a feszültségen úrrá lenni. Nem 
jó, hogy az ő kezükbe kerül a hatalom… Ezeket el fogja sodorni a lentről feláradó 
nyugtalanság. 

Így magyarázható a döntésem. Irodalmilag, mikor ezt a nyugtalanságot érez-
tem, mit tettem? Szeptember–októberben írtam egy kétrészes cikket. Akkor a Csillag 
átfutása két-három nap volt. Tehát én, mint szerkesztő három nappal előbb mentem 
a nyomdába, és adhattam le cikket Irodalmi nézeteltérések címen.344 Azt akartam hang-
súlyozni: az Istenért ne menjünk át politikai vitába és politikai frakcióba, maradjunk 
az irodalmon belül! De ebben nyilvánvalóan ott volt, és átderengett az a politikai ál-
lásfoglalás, amit a leghíresebbé vált mondatom váltott ki, ami ebben az ’54 őszi ka-
vargásban rengeteget idézett mondat volt. Akkor váltam először karikatúra-hőssé. 
Egy egész oldalas karikatúraként szerepelhettem. Ez a mondat úgy hangzott – egy 
lényegi hibám vagy tévedésem van benne, amiről beszéltem –, hogy „a szem a látásnak 
nemcsak eszköze, hanem korlátja is”.345 Ez a hegeli ízű megfogalmazás lényegében azt 

343 Bolvári-Takács Gábor: „Szeniornak hívták a Főiskolai Ifjúsági Egylet elnökét. Király azonban 1938–
39-ben nem szenior volt, hanem az Erdélyi János Önképzőkör ifjúsági elnöke: úgy látszik, összekeverte a 
két elnevezést. Jánosi Ferenc 1933-ban érettségizett. Tanulmányait azonban a pataki teológián folytatta 
tovább, 1937-ben letette az alapvizsgát, majd a németországi Halle-Wittenbergi Egyetem teológiai fa-
kultásán töltötte az 1937–38-as tanévet. 1938 és 1941 között segédlelkész volt Sárospatakon, készült a 
második lelkészképesítő vizsgájára, közben egy tanévig az Angol Internátusban teológus felügyelő. Király 
tehát találkozhatott vele 1938–39-ben.” Rainer M. János Századosok című könyvében (Budapest: Osiris, 
2018. 127.) olvasható, hogy Jánosi Ferenc 1946–1947-ben az MKP tagjaként a fegyveres erők lelkész 
vezérőrnagya volt.
344 Király István a Művelt Nép augusztusi számaiban megjelent, a Csillagot bíráló szerkesztőségi cikkre és 
Kuczka Péter ezzel vitázó irására reflektál. Nagy Péter Utak és eszközök címmel az augusztus 29-i Művelt 
Nép 1–2. lapján szól hozzá a vitához – elmarasztalva Kuczka Pétert, és a vita a következő számban az ol-
vasók hozzászólásaival folytatódik. Az Irodalmi Újság 1954. november 6-i számában, az 5. lapon Molnár 
Miklós – a lap felelős szerkesztője – háromhasábos cikkben vitatkozik Király Istvánnal.
345 Az Irodalmi nézeteltérések című cikk októberben megjelent részében, az 1982. lapon olvasható, hogy 
„Az írónak az életből kell kiindulnia. Az a feladata, hogy lásson és figyeljen, s a látottakat önmagában 
művészileg feldolgozza: igyekezzék rátalálni mélyebb értelmükre. Irodalomellenes minden olyan nézet, 
amely a marxizmus-leninizmus elméletét mintegy az írói munka »előfeltételévé« akarja tenni. Nem lehet 
elfeledni azonban azt sem: az ember egyedül nem láthat messzire. A szem a látásnak nemcsak eszköze, 
hanem korlátja is.” – Király István szavait, „dogmatikus okoskodás”-nak minősítve idézi Darvas József A 
túllicitálásról… című cikkében. Szabad Nép, 1954. november 21. 3.

akarta mondani, hogy a mindennapok látása mellett ott van a történelem is, és azt is 
kell látni. Tehát ezt az alapvető gondolatomat takarta. Erről beszéltünk sokat, és lé-
nyegében még ma is kísért bennem, csak a dialektikáját nem érzem nyitottnak többé. 
Itt lényegében a nembeliség és partikularitás viszonyáról van szó.

Ekkor váltam – ezzel a mondatommal és az egész állásfoglalásommal – nevetség 
tárgyává, ami egy politikai fordulatban húzott vissza azzal, hogy irodalmi kérdésekről 
tárgyalva irodalomban tartsuk magunkat. Egyszerűen féltem, hogy a politikai folya-
matok felgyorsítása átvisz a káoszba. Úgy láttam, hogy meg kell tartani ezt a mozgást a 
szilárd, kezelhető keretek között és az irodalomba kell átmenteni. Ez alapján én lettem 
a dogmatizmus, a konzervativizmus idején „korunk hőse”. Ez logikusan következett a 
kornak a hangulatából. 

1954 október–novembere a nagy felfakadások időszaka volt. 
November végén történt a fordulat. Ha jól emlékszem, az NSZK felvétele a 

NATO-ba.346 Ez volt az, ami a Szovjetunióban a hidegháborús erőket segítette megint 
előre, és Hruscsovot figyelmeztették. Mintha most, 1989 tavaszán Magyarország hir-
telen átalakulna, és a Szovjetunióból jönnének a kemény figyelmeztetések a gorbacso-
vi politika elvei ellen. Ugyanez ment végbe ekkor a Szovjetunióban, az NSZK-nak a 
NATO-ba való felvétele kapcsán, és a belső pártvita megint a visszarántás irányába 
hajlott a Szovjetunióban. 

Rákosi – mint kiváló érzékű taktikus – ezt megérezte, és azonnal jött, és elkezdte 
a maga fordulatát, a maga visszafordulását végrehajtani. Akkor én már menthetetle-
nül úgy szerepeltem, mint aki azok közé a kevesek közé tartozott, akik ebben a nagy 
feláradásban a visszahúzók voltak, tehát – mivel tertium datur nem volt – mint aki 
Rákosi embere és Rákosi vonalán áll. 

Ennek én bizonyos hasznát láttam akkor, mert a közlési politikámban változat-
lanul azt akartam hangsúlyozni, hogy a szabadabb közlés szükséges. Ekkor, ebben az 
időben, ezzel a tudattal és annak a jegyében, hogy az irodalomban a magam területén 
kell végrehajtani a reformot. Ez az, amit aztán A mindennapok forradalmiságában347 tu-
datosítottam és írtam meg. Meggyőződésem, hogy ha én kiállok egy már meghozott 
döntés mellett, tehát azt mondom, hogy a szocializmus világtörténelmileg helyes, 
akkor ennek a belső fejlődését már forradalom nem viheti előre, mert a forradalom 
itt ez a választás volt. Itt csak reformmozgás vihet előre. A reformmozgásnak pedig 
az egyetlen lehetséges útja az, hogy mindenki a maga helyén becsületesen végezze a 
munkáját, mert abban a pillanatban a becsületesen végzett munka mindig önkéntelen 
korrekció is. Az önkéntelenül a szükséges reformok irányába hat, mert minden becsü-
letesen végzett munka a valóság kívánalmait közvetíti. 

Ösztönösen ez volt mindig az attitűdöm. Ha én becsületesem csinálom azt, amit 
nekem az irodalom, a magyar irodalom érdeke parancsol, azzal én reformmunkát tel-
jesítek, és jobban teljesítek, mint hogyha egy politikai zajgásban hajtanám a dolgot 
előre. Óriási kritikát kaptam A mindennapok forradalmisága után, hogy lényegében az 

346 A Német Szövetségi Köztársaság 1954. október 23-án kapott felkérést, hogy csatlakozzék a NATO-
hoz, és 1955. május 6-án lett a szervezet tagja. 
347 A tanulmány kötetbeli megjelenése: Hazaiság és forradalmiság. Budapest: Kossuth, 1974. 5–101.
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opportunizmusnak és a visszafogásnak vagyok a híve. Nem! Úgy éreztem, kerestem 
egy reformhoz illő magatartást. 

Érdekes, hogy akkor, mikor ki lettem kiáltva a konzervativizmus és a dogma-
tizmus élfigurájának, amikor megjelent rólam a karikatúra – egy oroszlán lerajzolva 
bekötött szemmel, és alája írva, „Állatok királya: Kösse be maga is a szemét, hogy job-
ban lássa ezentúl a dolgokat!” –, vagyis amikor a nevetségességig a konzervativizmus 
és a dogmatizmus képviselője voltam, a Csillagban akkor közöltük Juhász Ferencnek 
A tékozló országát.348

Ennek a teljes terjedelmében való közlése előtt – őszintén megmondom – sokat 
vívódtam, mert nem volt számomra kétséges, hogy ez a mű azt mutatja, hogy a szocia-
lizmus elbukott, egy forradalom elbukott. A vers pátosza, a bukott forradalmon érzett 
keserűség az, ami a vers mellé állított. Hogy itt valaki siratta a bukott forradalmat. 

Most már gyors iramban megyek ’56-hoz…

Sz. Á.: Nem! Azt mondjuk el végig, mert lemaradt a szalagról,349 hogy mit jelentett a Juhász 
Ferenc-éposz, A tékozló ország teljes terjedelemben való közlése… 

Nyomatékosan akartam érzékeltetni azt, hogy a változást fontosnak tartom. Az egy-
szerűség kedvéért mondok reformot, mert akkor az a szóhasználat nem szerepelt. 

A következmény a Juhász Ferenc-éposz közlése volt.
Németh László Galileijének a közlése több szempontból is érdekes. Az egyik, 

hogy önmagamban hogyan tudtam összeegyeztetni kommunista meggyőződésem-
mel, hogy azt közöljem? Hogy nem voltam-e itt elvtelen? Ezzel a magyarázattal tarto-
zom önmagamnak. 

Nyilvánvaló volt, hogy az inkvizíció a darabban – „rájátszás”. Ahogy nekem 
mondták: az inkvizíció figurái között én is ott szerepelek, valamelyikük én vagyok. 
Nem analizáltam, hogy melyiknek tartottak engem, melyiknek nem. Ami döntő volt, 
hogy ugyanazt éreztem, amit Némethnél mindig, hogy ő a keresztény egyház érde-
kében teszi azt, amit tesz. Hogy ez az alapgondolata. Tehát azt a Némethet éreztem, 
akinek egy rendkívül mély belső kötöttsége van a szocializmushoz és a szocializmus 
érdekében. 

A másik a közlésnek a mikéntje. Én a Galilei közlését valamikor ’54 augusztusá-
ban vagy szeptemberében határoztam el. Az ügy tolódott, azt hiszem, Németh hibá-
jából. Emellett biztos voltam benne, hogy éles támadások fogják érni. Ezeknek elejét 
akartam venni. Általában sokat szokták azt mondani, hogy a Pártközponttól kértem 
engedélyt. Tény, hogy fegyelmezett párttag voltam, mindig érdekelt a Pártközpont 
jóváhagyása, véleménye, de engedélyt soha nem kértem. Nincs olyan kézirat, amit én 
előzetesen felküldtem volna a Pártközpontba engedélyért. Egészen kivételes esetek 
voltak. Mikor elhatároztam, hogy megszólaltatom a hallgató írókat, akkor kértem a 
legfelsőbb pártvezetés jóváhagyását. Az Almáskerthez meg kellett szereznem a párt-
nak a jóváhagyását. A többinél nem emlékszem, hogy egyetlenegy kézirat lett volna, 

348 Csillag, 1954. november. 2055–2102.
349 Utalás arra, hogy Király István ezt megelőző szavait a felvétel az előző videokazettán már nem rögzí-
tette.

amihez engedélyt kértem volna. Kitől? Akkor a Pártközpontot Simó Jenő képviselte.350 
Hát Simót tartsam én okosabbnak? (Félreértés ne essék: rendkívül becsülöm őt; kol-
légista társam volt.) Utána, tudom, hogy Simó közvetített nekem egy kiérlelt kollek-
tív véleményt. Olyan persze előfordult, hogy a közlést követően megkérdeztem tőle: 
Jenő, hogy látod? Helyesen tettük-e ezt vagy nem tettük helyesen? De hogy előzete-
sen, a magam döntését megelőzően engedélyt kértem volna? Az önmagam iránt való 
büszkeség több volt annál, mint hogy ilyet tegyek. 

Némethnél, mivel biztos voltam a nagy felhajtásban, fontosnak éreztem, hogy 
legyen jóváhagyás. Némethhez előzőleg elmentem, és megkérdeztem: biztos, hogy 
lesz utána vita, vállalja-e, hogy ilyen formában közöljem. Ő azt mondta, hogy igen… 
Nem akartam, hogy esetleg ártsak neki, az ő idegeinek. Akkor, hogy a közlés minél 
biztosítottabb legyen, felküldtem a kéziratot Rákosinak azzal, hogy „Rákosi elvtárs 
véleményét és döntését kérem ebben a dologban, ez egy régóta húzódó ügy, szerintem 
ilyen és ilyen ok miatt fontos a közlése”. És elmondtam a magam érvelését. 

Mari soha nem felejti el, mert első heteink egyikében volt, azt hiszem, épp a 
nászutunkról tértünk vissza, mert a válásomat csak késő ősszel mondták ki, tehát 
csak decemberben tudtunk összeházasodni,351 addig én az első feleségemnek voltam 
a férje. 

Épp hazaérkeztünk, és a januári lap már leadás előtt állt, már imprimálni kel-
lett. Fontos volt nekem, hogy gyorsan jöjjön Rákosi döntése. Fölhívom Rákosit te-
lefonon, Mari nem felejti el azt a jelenetet, mert hallotta a beszélgetést. Rákosi kér-
dezi: „Na, mi kell?” Mondom, „a Németh-ügyben szeretném megtudni Rákosi elv-
társ véleményét” – „Nyugat- vagy keletnémet ügy?” – Erre mondom: „Nem, Németh 
László.” – „Engem az nem érdekel! Engem az érdekel, hogy nyugat- vagy keletnémet 
ügy! Csináljon, amit akar!” – és lecsapta a kagylót. Erre én azt, hogy „csináljon, amit 
akar”, döntésnek vettem, és mivel közölni akartam, közöltem. Tehát így jelent meg 
a Galilei.352

350 Simó Jenő (1925–1994) – Irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, bécsi nagykövet 
(1967–1970), művelődésügyi miniszterhelyettes (1970–74), a Corvina Kiadó igazgatója (1974–79), a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora (1979–89). 1949 szeptemberében „felelős kiadóként” sze-
repelt a Csillag impresszumában. A Király által hivatkozott időszakban, 1954–56 között, az MDP KV 
tudományos és kulturális osztály alosztályvezetője volt. 
351 1954. december 11-én. 
352 Németh László levelezésében (NLÉL, 2000. 1. köt.) nyomon követhető a Galilei Csillag-beli megjelené-
sének története. A szerző 1952. április 27-én (120. – 898. sz.) említi először a Galileit mint tervet, Benedek 
Andrásnak küldött levelében, és 1953. március 8-án (129. – 910. sz.) küldi el a dramaturgnak az első „csak 
neki szóló példányt”. Hamarosan a Csillag szerkesztőségébe is eljut a kézirat, és Király István 1953. július 
9-én (133. – 916. sz.) részletes elemző levelében azt írja, hogy „terjedelmi okok miatt csak az 1953 szep-
temberi számban tudjuk közölni”, azonban a levélhez fűzött jegyzet szerint már augusztusban tájékoztatja 
a szerkesztőségbe látogató Németh Lászlónét, hogy „pillanatnyilag eláll a darab közlésétől, de a kéziratot 
nem adja vissza”. (134–135.) Ezt Németh László 1953. szeptember 12-én Koczogh Ákosnak, illetve 1954. 
augusztus elején Illyés Gyulának küldött levelében (142. és 255. – 923. és 1027. sz.) a Galilei-dráma elleni 
„túlzott éberségi mozgalomnak”, illetve „éberségi hadjáratnak” nevezi, amiből arra lehet következtetni, 
hogy Németh László ezen a ponton úgy véli: Király István ébersége akadályozza a dráma közlését. Ez 
azonban megszűnik, amikor 1954 végén a kézirat végre a nyomdába kerül. 1954. december 25-én írja 
Németh László Király Istvánnak (312. – 1080. sz.): „Feleségem mondja, hogy vele való beszélgetésekben 
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Ugyanennek az időszaknak a jelentős eseménye a Nagy Lajos-emlékszám,353 
amelyik egyszerűen beletartozott abba a szerkesztői programomba, hogy az értéke-
ket becsülni kell. Mihelyt átvettem a szerkesztést, ezt képviseltem. Nem volt szo-
kás írókat megünnepelni, csak politikusokat. Nagy Lajos hetvenedik születésnapját 
(valamikor ’53. februárban vagy márciusban), valamint Szabó Pál hatvanadik szü-
letésnapját is megünnepeltük.354 Majd Nagy Lajos emlékére egy külön emlékszámot 
szerkesztettünk. 

Ezek a lépések mind azt jelezték, hogy itt reformpolitikát akarunk folytatni. De 
ekkor lassan már minden nagypolitikába és politikai frakcióharcba ment át. Éreztem, 
hogy egyre inkább talajtalan vagyok. Tehát a talajtalanságomat világossá tette szá-
momra, hogy Németh László miatt ugyan nem támadtak, de Gergely Sándor egy cikk-
sorozatot indított, szerkesztett ellenem ’55 elején az Esti Budapestben, ezen a címen: 
Szerkesztgetünk, szerkesztgetünk, amiben a lapnak a jobboldali hibáit pécézte ki.355

Tudtam, hogy ez a hangulat rendkívül erős, tehát balról nincsen támaszom. Bal-
ról úgy néznek rám, mint aki valami retrográd dolgot csinál, jobbról pedig úgy, mint 
aki a dogmatizmusnak a szószólója. Itt irodalmi vitázó létemet félbeszakítottam. 

Mindig az volt a véleményem, hogy az ember, ha valamit helyesnek és igaznak 
tart, ne adja föl, ne szereljen le. A „mégis-morál” jegyében akartam mindig élni. Te-
hát önmagamtól nem vonultam vissza a szerkesztéstől, csináltam tovább, de innentől 
kezdve lényegében nem voltam részese az élő irodalomnak. 

Ha jól emlékszem – nem tudom, nem ellenőriztem le, de azt hiszem – ’55–’56-
ban irodalompolitikai cikkem nem volt, legföljebb egy-egy felszólalásom valahol, 
amelyik megpróbálta azt a bizonyos – ma úgy mondanánk – tertium datur-t keresni, 
tehát valahol a végletek között, valahol a kiegyensúlyozást keresni. Ezzel együtt egyre 
inkább éreztem, hogy a lap is törvényszerűen elveszti a jelentőségét. 

Egy lap értékét lényegében az is méri, hogy mennyi benne az olyan mű, amit a 
történelem megőriz. A Csillag ezen számait nyugodtan bízom rá a történelemre. Egy 
csomó írásra mondhatom: ez a magyar irodalomnak örök és maradandó értéke. A 
Csillag magas színvonalú folyóirat maradt. 

sok jelét adtad barátságodnak: ezt őszintén köszönöm.” A dráma végül is a Csillag 1955. januári számában 
jelent meg.
353 Nagy Lajos 1954. október 28-án hunyt el. A Csillag 1954. decemberi száma Nagy Lajos-emlékszám 
volt.
354 Bóka László: Nagy Lajos ünnepe. Csillag,1953. február. 233–237. – Darvas József: Szabó Pál 60. születés-
napjára; Urbán Ernő: Köszöntő és tanulmány helyett. Csillag, 1953. május. 655–664.
355 Gergely Sándor cikke az Esti Budapest, 1955. március 16-i, szerdai számában jelent meg, a 4. lapon Sza-
vak és tettek címmel. Erre válaszol a Csillag szerkesztőbizottsága által aláírt, 1955. március 17-ről datált, 
4 gépelt oldal terjedelmű Nyílt levél Gergely Sándorhoz, mely megtalálható a Király-hagyatékban. (MTA 
KIK Kt. Ms2176/165-166: Gergely Sándorral kapcsolatos iratok.) Ugyanazon a napon Király István Feljegy-
zéssel fordul az MDP KV Kulturális Osztályához, jóváhagyást kérve Gergely Sándor és a Csillag viszonya 
megtárgyalásának napirendre tűzéséhez. Ez utóbbi dokumentumban jelzi: Gergely Sándor 1954-ben két 
kézirattal kereste fel a Csillagot. Az egyiket nem fogadták el közlésre, a másiknak csak egy részét találták 
közölhetőnek. „Ezek után kezdte el Gergely elvi éberséggel figyelni a Csillag hasábjait”, majd nyilvánosan 
támadni, „feljelentgetni” – olvasható a Feljegyzésben. 

De az emberek már nem erre figyeltek, nem az volt fontos, hogy például A cso-
dálatos mandarin és Bartók érdekében mi írtuk a legszínvonalasabb cikket. Ha jól em-
lékszem, ’55 áprilisában vagy májusában jelent meg Szabolcsi Bencének a nagyszerű, 
történelmi értékű tanulmánya, A csodálatos mandarinról.356A csodálatos mandarin már 
csak annyiban volt érdekes, amennyiben egy politikai memorandumnak a részévé vál-
hatott,357 és minden kérdés már csak ennyiben volt érdekes. A politika teljesen átvette 
az uralmat a kultúra területén. Én azonban ebbe a politikai vitába nem szálltam be.

Próbáltam csinálni a lapot, egy fojtó légkörben, mert a köztudatban az volt, 
hogy a Csillag az az orgánum, amelyik nem csatlakozik a közhangulathoz. 

Sz. Á.: 1956 váratlanul érte? 

Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy vártam a XX. Kongresszust, a Petőfi Kört 
vagy egy kibontakozó tüntetést. Az a félelmem, hogy az országban óriási feszültség 
van, hogy ennek a feszültségnek a kezelése nem sikerül, adott volt. És az a félelmem 
is, hogy a plebejusok nem tudnak politikában, azaz hatalomban gondolkodni… Rend-
kívül mélyen élt bennem egy emlék. Tanítványom volt Kende Gábor báró.358 Nagyon 
jóban voltunk, szerettem, azt hiszem, ő is szeretett engem. ’45 után találkozunk, és azt 
mondja: „Hallom, hogy kommunista lettél. Tudod te, kikkel álltál össze? Suszterekkel 
és mindenféle szedett-vedett néppel? Ezek úgy fogják elveszteni a hatalmat, mint a 
rongylabdát. A hatalomhoz érteni kell. Mi azt századokon át tanultuk.” Hogy ez a tár-
saság valóban nem ért a politika lényegéhez, a hatalom kezeléséhez és megtartásához, 
és a „múlt” ért hozzá, ez a félelem bennem volt. Tehát az, hogy egy olyan reform-
politikát vittem, amelyben a határkijelölések nagyon nagy szerepet játszottak, innen 
érthető és magyarázható. 

356 Csillag, 1955. április. 829–842.
357 A Memorandumot 1955. október 18-i dátummal írta alá és nyújtotta be a pártközpontnak hatvanhárom 
párttag: művészek, írók, újságírók, zeneszerzők. Az aláírók tiltakoztak az 1955. szeptember 17-i Irodal-
mi Újság elkobzása, több verseskötet betiltása ellen, követelték Bartók táncjátéka, A csodálatos mandarin, 
Madách drámája, Az ember tragédiája és Németh László Galileije színre vitelét. A pártvezetés az aláírók 
túlnyomó többségénél elérte, hogy visszavonják aláírásukat. Akik nem vonták vissza, szigorú pártbünte-
tést kaptak. Haraszti Sándort és Vásárhelyi Miklóst kizárták a pártból. A Társadalmi Szemle 1955. novem-
beri számában megjelent, és „az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségek”-et ostorozó Központi 
Vezetőség-i határozat erről szól. – Az Írószövetség vezetőségének kibővített ülésén, 1956. június 22-én 
Zelk Zoltán a jelenlevő Horváth Mártonhoz intézve szavait hosszan beszélt a Memorandumról. Az ülés 
gyorsírói jegyzőkönyvét közli Standeisky, 1990. 51–139. Zelk Zoltán felszólalása a 93–101. lapon olvasha-
tó. – A Memorandum csak születése után egy évvel, 1956. október 6-án jelent meg az Irodalmi Újság „Vá-
lasz az olvasónak” rovatában, a 9. lapon. Benjámin László, aki nem vonta vissza aláírását, a Memorandum 
szövegével együtt számos részletet közöl a dokumentum történetéről a hetvenes évek végén rögzített 
életútinterjújában. (Benjámin, 1987–1988. 1988. január 24.) – Révész Sándor Egyetlen élet című könyvében 
az áll, hogy „[a] memorandumot a Művelt Nép könyvtárszobájában és Haraszti Sándor lakásán fogalmazta 
meg Vásárhelyi Miklós, Losonczy és Gimes. A végleges szöveg többek – például Nagy Imre – megjegy-
zései, kisebb szövegmódosítási javaslatai alapján alakult ki”. (Révész, 1999. 267.) Ugyanitt olvasható az is, 
hogy „[a] memorandum október 18-i dátummal jelent meg, a levéltárban őrzött [MNL-OL, 276. fond, 
61. cs. 655. ő.e.] eredeti példány keltezése október 24.” – Lásd még: D. Gy. [Dalos György]: Egy korszak-
vég dokumentuma. Beszélő, 1987. 4. sz.
358 Gudenus, 2. köt. 65. említi az 1924. március 26-án, Cégénydányádon született Kende Gábor bárót. 
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Egy politika értelme és tartalma a legfontosabb fegyvernek, a hatalomnak a 
megszerzése és annak a megtartása és kezelése, egy társadalom vezetése. Ez a hata-
lomnak a kérdése. Külön művészet. Pancserek, plebejusok ehhez nem értenek. És egy 
olyan népnél, amelyiknek Jókai a kedves írója, amelyik elsősorban az indulataival gon-
dolkodik, és nem az eszével, az ember nem tudja, hogy mi történhet. 

A félelem állandóan bennem volt, hogy jöhet egy ilyenfajta változás, egy ilyen-
fajta fordulat. 

Utólag vitakérdés lehet bennem, hogy igazam volt-e, hogy úgy éreztem, hogy 
az élére állással, a vezetés vállalásával nem lehet rajta úrrá lenni. Ahogy a Nagy Im-
re-politika gondolta ’54 őszén, amikor először jött, hogy a párt azzal lehet úrrá a ne-
hézségeken, hogyha ő lesz a reformok él-szószólója. Igazam volt-e, hogy nem fogja 
tudni kézben tartani a felgyorsult eseményeket? Ezt nagyon nehéz eldönteni, mert a 
történelemben nem játszódnak le többféleképpen az események. Tehát az, hogy egy 
másik megoldás, amelyik a visszatartás erősebb hangsúlyaival próbálta megoldani a 
problémát, nem tudott győzni, nem tudott realizálódni, és elsodrás történt, nem érv 
amellett, hogy az élére állással lehetett volna győzni. 

És itt kerül szóba az, hogy ’56-ban Nagy Imre élére állt az embereknek. Tudja, 
milyen élre állás volt az? Mikor rohannak az emberek valahol, és valaki hátul rohan 
utánuk, és viszi a zászlót: én vezetlek benneteket, vezetlek benneteket! Vezette a fran-
cot! Rohant, rohant, és hogy a rohanása hol állt volna meg vagy hol állt meg, azt köny-
nyen ki lehetett számítani. Itt akkor térjünk rá az ’56-ról alkotott képemre. 

Sz. Á.: Térjünk. 

Jelenleg pártálláspontnak mondják sokan, hogy „népfelkelés”. Tudtommal ilyen hi-
vatalos pártállásfoglalás és pártálláspont nincs. Ez történelmi kérdés, ami történelmi 
vita kérdése. Ezt a történelmi vitakérdést jelenleg semmiféle új, eddig ismeretlen tény 
nem befolyásolta. Pozsgay elvtársnak van az a mondata, hogy új, ismeretlen tények 
vannak – de eddig nem tárta fel, hogy mik azok az új tények, amik az ő álláspont-
ját ebben a kérdésben megváltoztatták. Lehet, hogy előkerülnek azok a tények, amik 
megváltoztatták az álláspontját. Jelenleg csak az eddig ismert tények adottak, amiket 
elég széles körűen ismerünk. Ezeknek a tényeknek a birtokában beszélhetünk és cse-
lekedhetünk.359

359 Pozsgay Imre az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, államminiszter 1989. január 28-án, szombaton 
– amikor az MSZMP főtitkára, Grósz Károly épp nem tartózkodott az országban – nagy meglepetést keltő 
nyilatkozatot tett 1956 megítélésével és értékelésével kapcsolatban a Kossuth rádióban: a Reggeli Krónika 
beharangozta, s majd 168 óra című műsorban hangzott el. Az MTI jelentése alapján a sajtóban 1989. január 
30-án (Népszabadság, p. 6., Magyar Nemzet, p. 4.) közzétett, idézetekben gazdag ismertetésből tudjuk: Pozs-
gay Imre az MSZMP KB által kiküldött bizottságok vezetőjeként, a Berend T. Iván MTA elnök vezette 
„történelmi albizottság” – közzé még nem tett – megállapításaira hivatkozva nyilatkozott. Kijelentette: „[a] 
feltárt dokumentumok azt igazolják, hogy az 1954–1955-ös politikai »miniválságban« Nagy Imrének volt 
igaza. [… Továbbá] az albizottság a jelenlegi kutatások alapján népfelkelésnek látja azt, ami 1956-ban történt; 
egy oligarchisztikus és a nemzetet is megalázó uralmi forma elleni felkelésnek”. Hozzátette: „a bizottság az 
eddigi történelmi dokumentumokat, a munka részleteit eddig azért nem tárta a közvélemény elé, mert még 
nem készültek el vele. Ahogyan, folyamatosan, az új történelmi ismeretek birtokába jutnak, úgy azokat még 
a Központi Bizottság ülései előtt nyilvánosságra akarják hozni.”– Ormos Mária, az albizottság (és a KB) 

És ezeknek a tényeknek a birtokában tudjuk, hogy egy összetett, ellentmondásos 
mozgás lényegét az határozza meg, hogy mi benne az uralkodó tendencia, amelyik a 
mozgást uralkodóan befolyásolni tudja. 

Tehát az, hogy 1956-ban a legkülönbözőbb keserűségek, a legkülönbözőbb 
szándékok forrtak együvé, egy percig sem vitás. Nem vitás az, hogy szerintem nem 
az elvont „népfelkelés” elemei voltak benne a meghatározóak. Elsősorban egy méltó-
ságában megsértett nemzetnek a felkelése volt ez. Tehát sokkalta inkább egy nemzeti 
felkelés – ez az elnevezés illeti meg. Egy nemzet úgy érezte, hogy megsértették a mél-
tóságában. Feltétlenül volt egy ilyen összetevője. 

De tudott-e ez benne uralkodó szín lenni? Nem. 
Az uralkodó hangot, az uralkodó színt benne, szerintem, kezdettől fogva az el-

lenforradalmi tendenciák adták meg, és ezek erősödtek fel mind jobban. 
Most személyes emlékeken keresztül mondom el, hogy mire alapozom ezt. 
Első vitám erről a kérdésről október 23-án, délután volt. Négyen álltunk lent a 

nagy tömegáradásban, a Parlament előtt, késő délután, Czine Miska volt ott, Csoóri 
Sanyi, Marosi Júlia és én. Együtt álltunk egy csoportban, és beszélgettünk. Csoóriéknak 
ott volt az akkor nemrégiben született kisgyereke. Sanyival elkezdődik a vita, hogy 
vajon ez a kisgyerek büszke lesz-e rá, hogy itt volt; hogy ami történik, az a nemzet-
nek pozitív eseménye-e vagy sem. Én már akkor sem tudtam pozitív tendenciaként 
elkönyvelni azt, hogy a tömegből felhangzott a „Le a vörös csillaggal!” kiáltás, sem azt, 
hogy akkor, amikor megjelent Nagy Imre, és elkezdte a beszédét: „Elvtársak!”, a tömeg 
azt ordította: „Nem vagyunk elvtársak!”

tagja Remények és csalódások című memoárjában (Budapest: Kossuth, 2017. 209–212.) leírja, hogy ő javasolta 
egy – a Kádár-rendszer által nyomtatásban megjelenni nem engedett – 1957-es Molnár Erik-tanulmányban 
olvasható fogalom, a „népfelkelés” alkalmazását. De a történteket nemcsak Molnár Erik nevezte népfelke-
lésnek, hanem sok mindenki más is. [Utalás Kádár János 1956. november 1-én elhangzott rádióbeszédére, 
melynek szövegét a másnapi Népszabadság első oldalán közölte, és amelyben hat ízben fordul elő a „felkelés” 
szó: „népünk dicsőséges felkelése”, „a nép felkelése” stb.] Ezzel én – így Ormos Mária − száz százalékig egyet-
értek. Azt hiszem ez a legjobb definíció erre a jelenségre, ami ’56-ban lejátszódott. Hiányolom azonban, 
hogy magában a szövegben ez nincs demonstrálva, vagy nagyon kevéssé van demonstrálva. – Az általam 
átnézett iratok alapján úgy látom, hogy ez a tévedés minden veszélye nélkül demonstrálható. Még a no-
vemberi [ti. 1956. novemberi] politikai bizottsági vitákon és az [ideiglenes] központi bizottsági üléseken is 
többen hangoztatják: Budapesten zömmel, a nagy vidéki városokban úgyszólván kizárólag munkástömegek 
viszik végbe ezt a mozgalmat. S amikor Kádár János arról beszél, hogy ő miért fogadja el nemzeti demok-
ratikus forradalomnak – merthogy elfogadja, s akkor a Politikai Bizottság egésze is ennek fogadja el – , ezt 
azzal indokolja, hogy a népmozgalomnak többségében olyan követelései voltak, amelyek nem sorolhatók az 
ellenforradalom kategóriájába.” (A forráskritikai és értelmezési viták, emlékezések további dokumentumai: 
Berend T. Iván: Naplementék: Történelmi korszakvázlatok. H.n., Éghajlat Könyvkiadó, 2018. 20.) Király István 
az életútinterjú készültekor már ismerhette a KB által kiküldött bizottság történelmi albizottságának a Tár-
sadalmi Szemle különszámaként közzétett tanulmányát – amely nem tartalmaz újonnan előkerült dokumen-
tumokat, friss kutatási eredményeket. A 80 nyomtatott oldalnyi – 1956-nak három oldalt (31–34.) szentelő 
– tanulmány adatai: Történelmi utunk. A munkabizottság állásfoglalása a jelen helyzet kialakulásának történeti 
okairól. A munkabizottság vezetője: Berend T. Iván; tagjai: Horn Gyula, Ormos Mária, Tőkei Ferenc; be-
vont szakértők: Balogh Sándor, Bayer József, Földes György, Hajdu Tibor. A dokumentumban szereplő új 
minősítést, amely a Kádár-rendszer történelmi legitimitását is érintette, Király István nem tudta elfogadni. 
Az 1990-es parlamenti választások után létrejött első törvény forradalomként és szabadságharcként dekla-
rálja az 1956 őszén történteket.
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Úgy éreztem, az uralkodó hang benne ellenforradalmi. Ezt szokta meg a tér, 
ez a hang győzött, mert a „Le a vörös csillaggal!” kiáltás után a vörös csillag kialudt. 
A „Nem vagyunk mi elvtársak!” kiáltás után Nagy Imre helyesbítette magát: „Hazám 
fiai!”, vagy: „Polgártársak!” Visszavonult. 

Itt az a kérdés, hogy elkönyvelhetem-e én azt pozitív tartalmú népfelkelésnek, 
amelyikben akármilyen keserűségtől hajtva, egy gyűlölt rendszer szimbólumának tart-
va a vörös csillagot, az „elvtársat” egy gyűlölt rendszer megszólításának tartva megfe-
ledkeznek arról, hogy ez mit jelent a történelemben? Hogy ez a baloldal szemében mit 
jelent? A magyar baloldal szemében? Hogy Ady azt írta, hogy: „Mióta ember néz az 
égre, / Vörös csillag volt a reménye.”360 Erre én képtelen voltam, és képtelen vagyok 
azt mondani, hogy ez pozitív hangulat és pozitív eredmény. 

Ahol a rendszer rádiója ellen puskaropogás kezdődik el még aznap este… – azt 
én nem tudom pozitív tartalmú népfelkelésnek ítélni. Már kezdetben ott látom benne, 
mint jellegmegadót, az ellenforradalmi tendenciát. 

Sz. Á.: Hadd vágjak közbe. Itt megint működik a megítélésben – már akkor működött – a 
történelmi és a taktikai-politikai szempontnak a kettéválasztása. De jelen van egy nagy meny-
nyiségű szenvedés – a Tanár Úr fogalmazott így –, a méltóságában megsértett nép indulata és 
gyűlölete… Ez a mennyiség nem csap át minőségbe és nem kérdőjeleződik meg? 

Mindig az a kérdés, hogy egy ilyen népi keserűségnek ki áll az élére. 

Sz. Á.: De alkalmas lett volna bárki is a régi vezetésből arra, hogy másképp viselkedjen? 

Ezt a népi indulatot, az a meggyőződésem, lehetetlen volt kezelni már egy forradalmi 
szocialista megújulás jegyében. 

Vegyük a ma [1989] kérdését. Ma lehetséges-e egy forradalmi szocialista meg-
oldás jegyében kezelni a tömegekben lévő és élő hangulatot, ahogy a vezetésünk el-
gondolja? Azt mondom, még nyitott a kérdés a ’91-es választásokig.361 De érződik, egy 
sokkal nyugodtabb, rendesebb helyzetben, hogy a rekapitalizáció, mint reális problé-
ma, már itt van, már adott.

Sz. Á.: A polgári demokráciába való átmenet. 

Igen, az. Abban a szituációban még sokkal teljesebben adott volt. Mert ma egészen 
más a helyzet, ma egy polgári demokráciába való átmenet nem tragikus a nemzet 
szempontjából. Egy hidegháborús korszakban egy ilyen kísérlet tragikus volt, avagy 
tragikus is lett vagy lehetett volna a nemzet szempontjából. 

Itt a kulcskérdés a végkimenetel, tehát kikapcsolom az egyéni sorsomat. Az 
egyéni sorsban üldözött voltam, nyilvánvalón. Ez törvényszerűen adódott, mivel ex-
ponáltan kommunistaként éltem. És ha olyan reformkommunistáknak kellett félte-
niük a családjukat – ahogyan kiderül a memoárjaikból –, mint például Újhelyi Szilárd 

360 Ady Endre: A csillagok csillaga.
361 Király István az interjú készültekor nem tudhatta, hogy 1990. március 25-én lesz a többpártrendszerű 
választások első fordulója. Erről csak 1989 decemberében döntött az ideiglenes államfő, Szűrös Mátyás.

vagy Losonczy Géza,362 egy nem reformkommunistának még jobban kellett féltenie 
önmagát és a családját. 

Ez a félelem az egyéni sorsomban jelentkezett. Abban, hogy egyszerűen nem 
tudtam fegyverhez jutni, mikor már érződött, hogy fegyverhez kell jutnom, mert egy-
szerűen nem akarok fegyvertelenül állni egy szituációban, amikor már világos, hogy 
bármikor jöhetnek és lőhetnek. Legalább lőni tudjak. Akkor Illés Bélával együtt – ezt 
azért mondom el, mert egy rágalom ennek kapcsán is elterjedt – azon töprengünk: 
fegyvert kell szereznünk. Illés Béla megy a pártismerőséhez… Nem tudom, kihez ment. 
Visszajön azzal – azt hiszem, Münnichhel beszélt – , hogy nem tudnak nekünk közvet-
lenül fegyvert adni, lépjünk be a Nemzetőrségbe, és így kapjunk fegyvert. Felhívom az 
Egyetemi Nemzetőrséget, hogy be akarok lépni. Ott, hál’ Istennek, ismertek. „Király 
elvtárs, a maga kezébe mi nem adunk fegyvert” – ott azzal tették le a telefont. Akkor 
felhívom az Írószövetséget, Erdei Sándort. „Kettőnk nevében, Illés Béla és én kérünk, 
hogy intézd el, hogy mi tagjai legyünk a Nemzetőrségnek, mert fegyverre van szüksé-
günk. Bízunk benne, hogy te ezt megérted.” Erdei Sándor azt mondta: „majd visszahív-
lak”, és letette a kagylót. Aztán beteg lett. Többé nem láttam, és nem beszéltem vele.363

Tehát ilyen helyzetben, ahol az ember már fegyvert sem tud szerezni, úgy szét-
esik az, ami még tíz nappal azelőtt hatalmon volt! Abban a helyzetben, mikor a ház-
mester figyelmezteti, hogy fegyveresek keresték. A házmesternő. Nem tudtam, hogy 
Marit-e vagy engem, mindenesetre mindnyájan elmentünk hazulról. Olyan szituáci-
óban, amikor Marival november 3-ról 4-re virradó este visszamentünk, hogy még 
egyszer együtt legyünk. Az anyja nem jött, csak Mari jött és én, hogy megbeszéljük… 
Akkor én arról beszéltem neki, hogy körülbelül egy hónapig az indulatok visszaszorít-
hatatlanok, azalatt könnyen megvan a pogromnak a veszélye, utána igyekeznek rend-
be tenni és törvényes keretek közé helyezni az eseményeket. Akkor Marinak feldik-
táltam a neveket, hogy kikhez forduljon: Kodály, Illyés Gyula, Németh László, Veres 
Péter – sose felejtem el, hogy ezek a nevek voltak az élen. Megbeszéltük Marival, hogy 
5-én bemegy, és elveteti az akkor két hónapos magzatát.364 

Elmondok még egy objektív tényt. Feljött hozzám Sánta Feri, valamikor ok-
tóber végén. Sánta, aki soha nem volt kommunista, aki mindig „szabódezsős” volt és 
lelkes forradalmár, valóban nemzeti forradalmár. Tehát, ami ’56-ban pozitív indulat 
volt, az élt benne. És a Corvin téri fegyveresekkel volt együtt. Ott beszélgetve és vitáz-
va őt mint „kommunistát” kilökték, és Feri ezután jött fel hozzám, és jelezte, hogy ő 

362 Nem találtunk adatot arra vonatkozóan, milyen Újhelyi- vagy Losonczy-memoárokra utalhat Király 
István. 
363 Erdei Sándor a történetet 1982-ben mondta el, a szöveg szamizdatban 1986-ban jelent meg, feltehe-
tően erre utal Király István 1989-ben. (Többé nem hazudunk. Beszélő-beszélgetés Erdei Sándorral. [1982-ben 
készítette Csalog Zsolt.] Beszélő, 17. 1986. 2. sz. – Beszélő-összkiadás. AB–Beszélő Kiadó, 1992. 2. köt. 
447–462.) A történet szerepel Király István 1989. május 22-i naplójegyzetében is (Napló, 2017.). „Hazafelé 
jövet az aluljáróban megveszem az Irodalmi Újságot. Benne Gömöri krokija: Erdei Sándor emlékezése 
nyomán, 1956-os nemzetőrségbe való »jelentkezésemről«.” (Uo. lábjegyzetben: Gömöri György: Törté-
nelmi mazsolák. Irodalmi Újság, 1989. 2. sz. 17.)
364 Ez végül is nem történt meg, Király Júlia 1957. június 15-én megszületett.
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be akar lépni az MSZMP-be, segítsek neki, hogy ő beléphessen az MSZMP-be.365 Feri 
november 4-e után a legradikálisabb ellenzéke lett a rendszernek, ez köztudott. De 
hogy lehetséges az, hogy Sánta Feri, a valóban nemzeti forradalmár október végén így 
érezte magát?!…

Jobbágy Karcsiékhoz366 megyek el; és náluk vagyok az első napon. Unokahú-
gom volt Jobbágy Karcsinak a felesége, annak a nagybátyámnak a leánya, akinél a 
Tarcali utcában ’45-öt is átéltem. Őket kérem meg, hogy náluk lakhassak és náluk 
maradhassak. 

Karcsi akkor jön haza a Petőfi Pártnak az alakuló gyűléséről, ahol megtudom, 
hogy Veres Pétert kiabálással hurrogják le, mint kollaboránst, és ő dadogva, sírva 
kéri a nemzet bocsánatát, hogy balek volt, „balek voltam, balek voltam”.367 Borzal-
mas volt. Hogyha Veres Péterrel ez történhet – ezek a tények azt mutatják, hogy 
itt a közhangulatban az utcán egyetlenegy politikai hang tudott uralkodóvá válni, 
és ez nem a baloldalé, ami bárhol is irányíthatta, hanem az elnyomott jobboldalé. 
És mivel tudom, hogy a nemzetközi szituációban egy hidegháborús tervben és at-
moszférában élt még a magyar helyzet, ahol nem visszatartott a nyugat, mint most, 
hanem a Szabad Európa Rádió – nem önhatalmúan – azt a politikát képviselte, mely 
szerint Nagy Imrén túl kell vinni, túl kell hajtani az eseményeket, akkor nekem a 
Párttörténeti Intézet mai igazgatója, Balogh Sándor (aki a Szovjetunió ösztöndíja-
saként távolról volt tanúja ennek a helyzetnek) ne értékelje úgy, hogy itt a baloldali 
koalíció úrrá lett a helyzeten.368

Velem ezt Király Béla sem tudja elhitetni, hogy ura volt a helyzetnek. 
Itt az utca hangulata volt az ura a helyzetnek, és az utca hangulatába, mint ural-

kodó erőt, az ellenforradalmi tudatot vésték belé. A magyar baloldalnak a teljes vere-
sége volt ez. Nem a Kommunista Párté csupán, hanem általában a magyar baloldalé. 

Beszéltünk az elején arról, hogy itt egy diktatórikus demokráciába indult ’45, 
amelyik a jobboldalt elnyomta. Ez az elnyomott jobboldal tudott uralkodó hangulattá 
lenni a végén. És a történelmi szituáció a következő volt: a Rákosi-rendszer úgy meg 
tudta gyűlöltetni magát, hogy ilyen indulatokat szabadított fel. A baloldalnak nem 
volt politikai ereje és képessége arra, hogy ezen úrrá legyen; hogy ezeket az indulato-
kat valahogyan kezelni tudja. Jól képzett, okos politikai agyai a jobboldalnak voltak, 
mert sokkalta nehezebb helyzetben tudták gyakorolni a hatalmat huszonöt évig. A 

365 Az MSZMP 1956. október 31-én alakult meg, de a „régi” MDP vezetése már október 27-én átértékeli 
az eseményeket: Nagy Imre és Kádár János nemzeti és demokratikus mozgalomnak minősíti az októberi 
felkelést. Ennek szellemében jelent meg a Szabad Nép október 28-i, vasárnapi lapszámában a Híven az igaz-
sághoz című szerkesztőségi vezércikk, amely Pándi Pál fogalmazványa a főszerkesztő, Horváth Márton 
véglegesítő közreműködésével.
366 Jobbágy Károly (1921–1998) – Költő, középiskolai tanár.
367 A történet tárgyszerű felidézése: Benkő Péter: A Parasztpárt 1956-ban című tanulmánya (Múltunk, 1996. 
3. sz. 123–133.); a nevét – Németh László javaslata nyomán – Petőfi Pártra változtató Parasztpárt újjáala-
kító gyűlését 1956. október 31-én tartották a Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban.
368 Balogh Sándor (1926–2004) – Történész, a Párttörténeti, majd 1991-ig a Politikatörténeti Intézet igaz-
gatója. 1954 és 1958 között a moszkvai Lomonoszov Egyetemen volt aspiráns, és 1958-ban lett kandi-
dátus.

Horthy-korszakban sem volt diadalmenet a nép élete, de Horthyék át tudták vészelni 
a ’29–’33-as nagy gazdasági világválságot. Néhány kommunista kivégzésével konszo-
lidálni tudták a helyzetet. Meg se roppant az egész, pedig sokkal rosszabbul élt a nép, 
mint a Rákosi-korszakban. 

És amikor a hidegháború korszakában az imperializmus szétbomlásának úgymond 
az utolsó etapja vol t, akkor nagyon jól jött volna [a nyugatnak], hogy a szétbomlást a 
maga létével a leginkább siettető erőt, a Szovjetuniót megzavarja egy magyar esemény. 

Ma sem tudja kiszámítani még Magyarország, hogy a magyar baloldalnak mek-
kora az ereje. Történelmileg egyszerűen ez a magyar baloldal rendkívül gyenge és 
törékeny volt. A baloldal a nép hangulatában összeolvadt mindig a zsidósággal, mert a 
magyar baloldalon, minden színében, minden árnyalatában a zsidóság jelentős szere-
pet játszott, és az ’50-es években összeolvadt mint „kollaboráns” a Kommunista Párt-
tal. Tehát senki nem tudja egyelőre kiszámítani, hogy a magyar baloldalnak mekkora 
az ereje, ’56-ban meg pláne nem tudta. És csak Balogh Sándor és a hozzá hasonló, nem 
gondolkodó figurák tudnak olyat mondani, hogy ott úrrá lett egy baloldali koalíció a 
helyzeten. Nem lett úrrá. 

Ezzel ’56-ról „kidühöngtem” magamat. 
Tehát a lényeg az, hogy ellenforradalomnak tartom. Ellenforradalomnak tar-

tom, ahol – hogy ne legyen leegyszerűsítés – tudom, hogy rendkívül sokfajta szándék 
és törekvés volt, de egy nagy társadalmi mozgást mindig az határoz meg, mi tud benne 
az uralkodó színné válni. A ’19-es Horthy-ellenforradalomban is ott volt egy nemzeti 
forradalom. Ki az a hülye, aki a ’19-es Horthy-ellenforradalmat, mivel Szabó Dezső 
is ott volt benne, Bajcsy-Zsilinszky ott volt benne, egy nagy nemzeti forradalomnak 
könyvelné el? Ellenforradalom volt, és ugyanez volt ’56. 

Sz. Á.: ’56. november 4-ét hogyan és hol élte át a tanár úr? 

Már említettem: 3-án, szombaton este hazamentünk Marival, hogy megbeszéljük a 
jövőnket. 

Sz. Á.: Akkor külön bujkáltak? 

Külön bujkáltunk. Mari és édesanyja, ők Kaesz Katóéknál voltak, Lukátséknál, Lukáts 
Katónál.369 Kaesz Gyula nagyon jó barátunk volt. Gyergyai Berci370 bácsival vittük át 
oda őket ketten. 

Onnan nekik el kellett jönniük, mert abban a házban lakott akkor már Aczél 
Tamás. És egy orvos, aki a házban lakott,371 beállított Kaesz Katóhoz, üvöltve, hogy 
maguk bújtatják a Landleréket, Landlernét és a lányát, és hogy Aczél Tamás mond-

369 Kaesz Gyula (1897–1967 – belsőépítész, bútortervező, iparművész, főiskolai tanár) és felesége, Lukáts 
Kató (1900–1990 – grafikusművész, illusztrátor) az V. kerületi Petőfi tér 3.-ban lakott.
370 Gyergyai Albert (1893–1981) – Író, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi tanár.
371 Király István egy másik – 1988. november 4-én készült – interjúban (Tóbiás Áron: Magyar Glóbusz? 
Beszélgetés Király Istvánnal, a népi írókról szóló állásfoglalás egyik szerzőjével. Válasz Évkönyv, 1989/I. H.n.: 
Veres Péter Társaság – Püski Kiadó, 1989. 209.; illetve a Petőitől Tandoriig című kötetben. A továbbiak-
ban: Tóbiás, 1988.) „Ivanics” néven említi az orvost. Az 1958-as telefonkönyvben csakugyan szerepel egy 
V. ker. Petőfi tér 3. alatt lakó Ivanics Pál, szülész-nőgyógyász.
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ta, hogy Királyt, ahol látják, ott kell lelőni. Őszintén megmondom, hogy Aczélról 
ennyi aljasságot azért nem tudok feltételezni, ennél jámborabb alak volt, de valamit 
mondhatott, ami így hangzott, és ebben a riadalomban Mariék úgy látták, hogy ve-
szélyes lenne Kaeszéknál maradni. Akkor Kaesz Katóék vitték át őket egy ismerő-
sükhöz, Zsadányi Terihez… Akivel azelőtt sose találkoztak. Zsadányiék maszekok 
voltak. 

Sz. Á.: Gumiöntéssel foglalkoztak. 

Igen.372 És akkor megbeszéltük, hogy Mari hazajön, hogy beszéljünk. Én Jobbágy 
Karcsiéknál voltam. Hazamentem. 

A történtek inkább Marira vetnek jó fényt… 

Sz. Á.: De azért itt rögzítsük, hogy a Tanár Úrék a Kossuth téren laknak, tehát rálátnak a 
Parlamentre. 

Ráláttunk a Parlamentre. Igen, ez valóban fontos dolog.
Hajnalban ébredtünk föl. Már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, a lövések 

zajára ébredtünk fel, vagy a lövések villogására. Bekapcsoljuk rögtön a rádiót, a rádió 
mondja, hogy „a kormány a helyén van”, igen. Közben látjuk, hogy tűnnek el a kocsik 
lentről, a Parlament elől. Ezt végigéltük úgy kilenc óra felé. Az nagyon emlékezetes, 
fájdalmas és nehéz jelenet. Kilenc óra felé a Kossuth térre vezető minden utcából jönnek 
be a szovjet tankok, és félkör alakban körbeveszik a Parlamentet. A Parlament ablakában 
akkor megjelennek a fehér zászlók, a fehér lepedők, aztán levonul – nem számoltuk, de 
sok lehetett – legalább ezer katona, és gúlába lerakják a fegyvert a tankok előtt. 

Először láttam ilyen fegyverlerakást. Megrázó jelenet volt önmagában, a színpa-
diasságában is, és főleg abban a konfliktushelyzetben, amibe belevitt mindenkit. Mari 
ezt a konfliktushelyzetet nem bírta. Teljesen összetört ebben a konfliktushelyzetben. 

A szituáció az volt, hogy ő másnap ment volna be álnéven a bátyámhoz, és el-
vették volna a gyerekét, tehát ő tudta, hogy neki a gyerekét mentették meg, mégis 
teljesen össze volt törve. 

Ő akkor a szovjet követségen dolgozott, és hívja is a közvetlen főnöke. Nem 
tudom, hogy ő mondta-e, hogy ki volt a közvetlen főnöke akkor. Krjucskov, aki je-
lenleg az NKVD-nek a feje, ő akkor itt volt a sajtóügyek intézője. Andropov mellett.373 

372 Király Istvánné a vele készült életútinterjúban így emlékezik meg Zsadányiékról: „Mi addig nem is-
mertük őket, soha nem is hallottuk a nevüket se, ők abban az időben maszekok voltak, ilyen műanyag-
maszekok […] egyáltalán nem imádták azt az új rendszert, de ők befogadtak minket, mikor a kommunista 
barátaink keresztül akartak lőni…” (Életútinterjú, amelyet 1989-ben Széchenyi Ágnes készített Király 
Istvánné Landler Máriával. Kéziratban, a család tulajdonában.) – Az 1954-es telefonkönyvben a VI. 
ker. Révay u. 10-ben lakó Zsadányi Géza „esőköpeny készítőként” szerepel. – Zsadányiék neve előfor-
dul Király István 1957. december 21-i és 1958. január 1-jei naplójegyzetében: Illés Bélával együtt Király 
Istvánék kártyapartnerei voltak. (Napló, 2017.)
373 Az NKVD már 1946-ban megszűnt. 1956-ban – 1954 óta – KGB-nek nevezték a szovjet állambiz-
tonsági szerveket. Ennek lett később – 1967-től 1982-ig – vezetője Jurij Andropov, és l988-tól 1991-
ig Vlagyimir Krujcskov, akik 1956-ban mindketten Budapesten teljesítettek diplomáciai szolgálatot: 
Andropov – 1954 júliusától 1957-ig – nagykövetként, Krujcskov – 1955 és 1957 között – a követség 
harmadtitkáraként.

Andropovnak volt a legközvetlenebb embere. „Na, most boldog?” – valami ilyesmit 
kérdezett Krjucskov Maritól. Mari pedig bőgött a telefonba: „Nem! Nehem, nehem…” 

Nem tudom már pontosan visszaidézni. Szörnyű helyzet volt. 
Önmagamban mindezt azzal intéztem el, hogy a nemzeti kérdés fontos kérdés, 

de alá van rendelve a nemzetközi proletariátus ügyének, mint a nembeliségnek a par-
tikularitás. Ez a lenini elv akkor nagyon mélyen élt bennem. „Ha te ezt, mint szeminá-
riumi tételt megtanultad, hát vizsgázz le belőle most, amikor az élet vizsgáztat!” Ez is 
hozzátartozik a nembeliség–partikularitás dialektikájához. 

Tehát ezt a konfliktushelyzetet gondolatilag így oldottam meg. 
Ma már úgy gondolom, hogy a nemzeti kérdés fontos kérdés, és bármilyen fon-

tos a nemzetközi proletariátus ügye, nincs alárendelve neki, hanem egyenrangú vele. 
Dialógussal kell megoldani minden ilyen kérdést és problémát. 

1956 novemberében szovjet tankok vették körül a magyar Parlamentet. Mari 
ezt önmagának úgy fogalmazta meg, hogy „az én tankjaim előtt leteszik az én katoná-
im a fegyvert”. Számomra ez úgy állt, hogy itt szemben áll a magyarság és egy másik 
magyar közösség, és te most itt állsz, és döntened kell ebben a konfliktushelyzetben. 
Ez nem volt könnyű. Kétségtelen, hogy túlzottan érzelmi szinten éltem át, reagáltam 
le ezt az ügyet. Más kérdés, hogy történelmileg hogyan látom mindezt. 

Nyilvánvaló volt, hogy a magyar változás a világhelyzetet befolyásolta volna, 
olyan irányba, hogy ezt nem lehetett megengedni. Elkerülhetetlen volt a magyar vál-
tozás megakadályozása. Tehát a nemzetközi helyzet szempontjának a felismerése – ez 
volt, ami aztán megmaradt bennem. 

És itt már a népi írói határozatnál [1958] vagyunk, mert ez ültette el bennem, 
hogy a magyar nemzet képtelen glóbuszban gondolkodni. Hogy a népi írói mozgalom 
megmaradásos nemzettudata oly mértékben szűkíti be a horizontját, hogy képtelen 
belátni: ő egy világnak a része, és nincs külön magyar glóbusz. 

Sz. Á.: Ez megint egy nagy fejezet. Lesznek itt érdekes problémák. – Nemzet és szocializmus 
viszonya nem egy szemszögből aktuális manapság, mind gyakorlati, mind elméleti téren. 
Olyan indulatok és gondolatnélküliség tapasztalható, hogy már csak ezért is nagyon fontos 
lenne az utolsó pár évtized problematikáján végigmenni. Én három kérdéskör köré szeretném 
ezt csoportosítani. Az első a „Népi írók-állásfoglalás” 1958-ból,374 a második a – talán ’63-ban 
kulmináló, ’62–’64 között folyó – Molnár Erik-vita, és a harmadik a ’60-as évek végén folyó 
nemzetvita,375 és ennek persze vannak aztán kinövései. De kezdjük, azt hiszem, az elején a 
„Népi írók állásfoglalás”-nál. Kik voltak a munkaközösség tagjai akkor, amikor ez született? 
És milyen politikai megfontolás hozta létre ezt a dokumentumot? 

Talán a személyes oldallal kezdem, hogyan kerültem én a „Népi írói állásfoglalásba” és 
az úgynevezett munkaközösségbe. 

’56 után föltett szándékom volt, hogy a népi írókról írok. Az ok, ami bennem 
volt, az egyéni motiváció: hogy ’56-ot ellenforradalomnak éreztem, és az izgatott: mi 

374 A „népi” írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösség állásfogla-
lása. Társadalmi Szemle, 1958. június. 38–69. és Kortárs, 1958. 7. sz. 3–26. (A továbbiakban: Állásfoglalás.)
375 Molnár Erik vitákat kiváltó írásai kapcsán lásd tágabb kontextusban a 359., 385., 396. sz. jegyzeteket!
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vitt bele számos, általam becsült embert. És itt jutottam el oda, hogy ennek a nemzet-
nek a maga nemzetszeretete a legnagyobb buktatója. Tehát értékes embereket – ahogy 
akkor láttam – egy földgömbben, glóbuszban gondolkodni nem tudó, provinciális 
nemzetszeretet vitt bele olyasmibe, amit én a magam részéről végzetesen eltévesztett-
nek, Nagyida-építésnek376 tartottam. És ezért úgy éreztem, hogy szembe kell néznem 
ezzel a problémával. Tehát az önszembesülés volt lényegében a cél. Úgy láttam, hogy 
ha már a nemzet ’45 után elmulasztotta az önszembesülést, legalább most el kell vé-
gezni ezt a munkát, a lehető legmagasabb színvonalon. Tudniillik, történelmileg, a 
nemzet szempontjából csak a színvonal az igazán fontos és érdekes. Ezért gondoltam 
arra, hogy a népi írókkal fogok foglalkozni, a népi írók nacionalizmusával. 

Ezen dolgoztam ’57-től kezdve. Pándi Pali ezt tudta, mert találkozgattunk a Szé-
chényi Könyvtárban. És amikor ’58 elején felmerült a pártban, hogy legyen egy ilyen 
állásfoglalás, Aczél őt kérte meg, hogy készítse el. Ő akkor ragaszkodott ahhoz, hogy 
én is benne legyek ebben a munkaközösségben. És így formálódott meg egy hármas 
munkaközösség: Pándi, Szabolcsi, Király.377

De hogy ezt rögtön lezárjuk: ez lényegében az én általam készített állásfoglalás, 
tehát a felelősség ebben száz százalékig az enyém. 

Az állásfoglalás a következőképpen készült: valamikor ’58. február elején kezd-
tük el a munkát, akkor jött a megbízás. Akkor én megírtam egy háromszáz-négyszáz 
oldalas nyersanyagot, amiben a lényegi koncepció – a „harmadikutas nacionalizmus-
ról” szóló – ki volt dolgozva. 

Sz. Á.: Megvan ez a háromszáz oldal? 

Megvan.378 Ezt átdolgozta Pándi Pali, illetve ő rövidítette le. Aztán Miklós olvasta el, 
és együtt vitattuk meg. De Pali rövidítése csak árnyalatokat változtatott; a lényeget, a 
„harmadikutas nacionalizmus” alapkoncepcióját elfogadták. 

Sz. Á.: Bocsásson meg, hogy közbevágok. Én úgy gondolom, hogy ideológiai vitára szükség 
van. Tehát az ideológiai vita jogosultságát nem tagadom, viszont úgy érzem, hogy a szellemi 
szérán túl, a gyakorlati politikai szérában, ez egy direktebb visszahatás akart lenni ’56-ra. 
Tehát – nem tudok most hirtelen jobb szót – büntetés vagy határkijelölés.

Javaslom, hogy erről a szubjektív készülési vonalról menjünk át oda, hogy objektíve a 
párt részéről miért kerülhetett ez napirendre. 

Utólag kikövetkeztetve és az akkori benyomásaim alapján én a következőket 
látom: 

376 Utalás Arany János 1851-es szatirikus elbeszélő költeményére, A nagyidai cigányok-ra.
377 Figyelemre méltók Király István erről szóló naplójegyzetei 1958. április 11-én és 22-én. Napló, 2017.
378 A kézirat nincs az MTA Kézirattárában levő Király István hagyatékban, lehetséges azonban, hogy 
lappang Pándi Pál, Szabolcsi Miklós, Aczél György hátrahagyott iratai között, vagy az MSZMP, esetleg a 
Művelődésügyi Minisztérium Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött iratanyagában. – Azt illetően, meny-
nyire személyes ügy volt Király István számára ez a munka, bizonyíték, hogy egy 1970-es naplójegyze-
tében (április 3., Napló, 2017.) Aczél György barátságtalan, sőt ellenséges gesztusait fölsorolva megemlíti: 
az Állásfoglalást ő, Király írta, Pándi Pál csak stilizálta, Aczél mégis „neki [Pándinak] akarja átjátszani a 
teljes szerzőséget”.

Semmi esetre sem illeszkedett be a Nagy Imre-ügybe. Mert van egy olyan té-
zis, hogy a népi írói határozat, állásfoglalás lényegében a szellem terén végrehajtott 
Nagy Imre-pör, ahogy a Rajk-pört és a Lukács-vitát egybehozzák, azzal paralel. Épp 
az egyik legkedvesebb tanítványom, N. Pál Jóska dolgozta ki ezt a teóriát.379 Engem is 
meglepett ezzel. Ez az asszociáció addig nem jutott eszembe, míg az ő koncepciójával 
meg nem ismerkedtem. Tehát – véleményem szerint – semmi esetre se illeszkedett 
bele ebbe. 

Ahogy én akkor láttam, Kádár beszéde az egyetlen, amelyik megfoghatóan utal 
rá.380 ’58. január végén volt egy beszéde, ahol arról szólt, hogy a népi írói mozgalom 
ma már nem irodalom, hanem egy politikai mozgalom, és mint ilyennel kell vele fog-
lalkozni. Rögtön utána elkezdett beszélni a parasztkérdésről és a falu kérdésének a 
megoldásáról. Ő ekkor kapta kívülről381 azt az erős nyomást, hogy konszolidálni kell, 
hangsúlyozottan a szocializmus alapján konszolidálni. 

Volt egy kívülről jövő erős nyomás, ami, meggyőződésem, hogy elsődlegesen 
Kína felől érkezett,382 de a Szovjetunió is erre ösztönzött. Ennek a nyomásnak a sod-
rába került a téeszek szervezése. Az egy év múlva, ’59-ben meginduló tömeges té-
eszesítés koncepciója, meggyőződésem, ekkor született meg. Tudniillik a szocialista 
alapon történő konszolidációnak politikai, gazdasági szinten ez volt a kulcskérdése. 
És meggyőződésem, hogy a népi írói állásfoglalás – mint politikai szükséglet – ezzel 
összefüggésben merült fel. 

Mint másik melléktéma, felmerült a nacionalizmus fő veszélyként való jelzése 
is, amelyik elsősorban a szovjetellenességet jelentette. 1956-ban nacionalista veszélyt 
jelzett az ország. De ez Kádárnál nem szerepelt,383 nem fordult elő. Szirmai Istvánnak 
volt egy cikke valamikor február közepén a Népszabadságban,384 amelyik arról szólt, 
hogy a fő veszély a nacionalizmus. Tehát, mint ideológiai indíték, a nacionalizmus 
kérdése is belejátszott, de az alapvető, ami politikailag szükségessé tette, a konszolidá-
ció (illetve azzal összefüggésben a tömeges téeszesítés ügye) volt. 

379 N. Pál József: A népi írókról szóló állásfoglalás és történeti-ideológiai háttere. Válasz Évkönyv, 1989/1. H.n.: 
Veres Péter Társaság – Püski Kiadó, 1989. p. 171–198. (A továbbiakban N. Pál, 1989.) – A tanulmány vé-
gén a keletkezés dátumaként 1986. november–december szerepel. A Válasz Évkönyvben az N. Pál József 
tanulmány után az Állásfoglalásról szóló – már említett – interjú következik: Tóbiás, 1988. Ebben Király 
István többször hivatkozik – méltatva és vitázva – N. Pál József tanulmányára, melynek létrejöttét – a 
tanulmány jegyzetei szerint – információk és dokumentumok átadásával is segítette.
380 Kádár János 1958. január 27-én a Parlamentben elhangzott és a Népszabadság 1958. január 28-i száma 
1–5. lapján megjelent beszédének az ideológia területén következetes eszmei harcot követelő és meghir-
dető fejezetét az Élet és Irodalom január 31-i száma első lapján Kádár János az eszmei harcról címmel idézi 
− A szellem arcvonalán című, a népi írókat bíráló szerkesztőségi cikk mellett.
381 Ti. több szocialista ország vezetőjétől.
382 Idézi N. Pál, 1989. 175. és 195.: Kínai állásfoglalás a proletárdiktatúráról, a szovjet tapasztalatokról, Sztálin 
szerepéről és hibáiról, a magyarországi eseményekről és a jugoszláv elvtársak nézeteiről. Népszabadság, 1957. 
január 1. 11–13. és január 3. 3–4.
383 Kádár János beszédeiben 1957-től többször jelen van ez a motívum. 
384 Szirmai István Harc a tömegekért című írása két részletben jelent meg a Népszabadságban 1958-ban. 
Az első rész – Az osztályharc néhány kérdése alcímmel – a február 19-i szám, a második – A nacionalizmus 
– az ellenforradalom eszmei fegyvere alcímmel – a 21-i szám 2–3. lapján. – Szirmai István (1906–1969) az 
MSZMP vezető ideológusa és kultúrpolitikusa a 60-as évek első felében.
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A népi írókkal kapcsolatban az adott szituációban lényegében addig egyetlen-
egy nyilvános álláspont létezett, az, ami az ÉS-ben, a Magyarország című lapban jelent 
meg,385 amelyik ezt fasiszta, ellenforradalmi mozgalomnak nyilvánította. Bennem ak-
kor a „harmadikutas nacionalizmus” tétele kapcsán az élt, hogy ezzel is kell polémia. 
Tehát az, hogy a népi írók kapcsán a fasizmust emlegessék. 

Sz. Á.: Az már túlzás. 

Lényegében az 1958-as állásfoglalás volt az, ami ezt a koncepciót lesöpörte. 
Milyen pártstratégiába illeszkedett bele akkor ez az állásfoglalás? Szerintem 

abba a sajátos, akkor kikristályosodó kádári szövetségpolitikai elképzelésbe, amelyik 
a nyílt, őszinte, vitázó szövetség álláspontjára helyezkedett és nem az adminisztratív 
vonulatba. E gondolat akkor is így élt bennem. 

Jelzés értékű, hogy ez volt az első olyan állásfoglalás, amit kiküldtek az érdekel-
teknek.386 

Sz. Á.: Megjelenés előtt? 

Megjelenés előtt. Ezt megjelenés előtt az érdekeltek mind megkapták, mindegyik nyi-
latkozott is róla, ezek nagyjából meg is jelentek később. Egynéhány közülük az én 
egyéni archívumomban van. De hát ezek is meg fognak jelenni előbb-utóbb.387 Úgy-
hogy ezt az érdekeltek megkapták és Illyéstől Veres Péterig, Szabó Pálig, Féjáig, min-
denki nyilatkozott róla, hogy mi az egészről a véleménye. Ez nem az adminisztratív 
intézkedéseknek a sajátja, ez a szövetség-politikának a sajátja. Tehát a tudatomban 
végig úgy élt, hogy ez a szövetség-politikának egy sajátos vitája. A parasztsággal való 
szövetség kérdése is ebbe illeszkedik be. Ez volt az én egykori értelmezésem. 

Ellenvéleményt az egyik legjobb akkori barátom, Czine Mihály fejtett ki. 
Czine az az ember, aki a legközelebb áll hozzám, vagy egyike azoknak az emberek-
nek, akik a legközelebb állnak hozzám. Erről a dologról rengeteget vitáztunk. Ő 
elhibázottnak tartotta az egész „harmadikutas és nacionalista” koncepciót. Elhibá-
zottnak főleg azért, mert szerinte ez az egész áramlat visszaszorításához fog vinni. 

385 A már említett szerkesztőségi cikkről van szó (A szellem arcvonalán. Élet és Irodalom, 1958. január 31. 1.), 
illetve a Táncsics Mihály Kör által kiadott hetilapról, a Magyarországról, amely 1957. március 6. és decem-
ber 31. között látott napvilágot, és több írásban intézett támadást népi írók ellen. Bölöni György a március 
6-i számban firtatta, „miért van a forradalmi írók rovására még bizonyos kiváltságuk a népi íróknak”. Egy 
Lakatos Károly nevű szerző az augusztus 21-i számban a Magvető kiadót bírálta, mert megjelentetett egy 
Szabó Dezső-kötetet, Antal Gábor pedig Darvas Józsefnek a Kortárs októberi számában megjelent Előszó 
című írásával vitázott november 27-én. Emlékeztetőül: a Táncsics Körben hangzott el Molnár Eriknek az 
az előadása 1956-ról, amely azután 1989-ig nem láthatott nyomdafestéket, de amikor végre nyomdafestéket 
látott, akkor azonnal félremagyarázták.  Lásd a 359., 375., 396. sz. jegyzeteket.
386 Kádár János erre is vonatkozó javaslata az MSZMP PB 1958. március 11-i ülésén hangzott el. Lásd: 
Standeisky Éva Az írók és a hatalom című könyvéből (Budapest: 1956-os Intézet, 1996.) idézi NLÉL, 2000. 
1. köt. 559.
387 N. Pál József tanulmánya 64. sz. jegyzetében (N. Pál, 1989. 197.) Féja Géza, Illyés Gyula, Szabó Pál és Ta-
mási Áron válaszának kéziratát köszöni meg Király Istvánnak. A kötet 225–275. lapján ugyanezen négy 
szerző és Veres Péter válaszát közli. A NLÉL, 2000. 1. köt. 558–559. 1348. szám alatt közli Németh László 
Kállai Gyulának szánt, roppant keserű 1958. május 6-i levél fogalmazványát.

– Én azt mondtam: az írói kiválóságot mindenütt elismerjük. Ez nem lehet vissza-
szorító! Épp ellenkezőleg: az állásfoglalás kiveszi a népi írókat a fasizmus kategóri-
ájából! – Czine csökönyös volt, és nyíltan is kiállt már az állásfoglalás megjelenése 
után ebben a kérdésben, hogy ez nem helyes, mert nagy torzuláshoz fog vezetni a 
szellemi életben.388

A másik vita, Pándi Pállal látens volt, mert Pali egy percig sem ragaszkodott 
ahhoz, hogy a „fasiszta”-ként való értékelésnek akár a nyoma is benne legyen, hogy ez 
fasisztoid, ellenforradalmi mozgalom. 

Nyíltan ebben a kérdésben akkor velem egyedül Illés Béla vitázott a barátaim 
közül, aki szerint a szövegben benne kellene lennie, hogy az egész mozgalom, mint 
olyan, fasisztoid. 

A Pándi Palival való vitában az volt érdekes, hogy ő a megfogalmazások enyhí-
tésénél inkább a szigorítás felé hajlott. Tehát ilyen szinten volt köztünk nézeteltérés. 
És az érve nagyon érdekes volt, hogy igen, Déryéket lecsukjuk, Illyésékről pedig csak 
ideológiai állásfoglalást hozunk.389 Ezt a különbséget nem akarta megérteni. Itt máig 
az a véleményem, ami akkor volt, amivel Palival szemben is vitáztam, hogy a népi írói 
csoport szövetséges áramlat, mert közösségi alapelvben gondolkodó mozgalom, és a 
szocializmusnak nem véletlenül ez volt a fő szövetségese a népfrontpolitika kezdete390 

388 Czine Mihály ellenvéleményének jelenleg egyetlen korabeli dokumentuma ismert: az Irodalomtörté-
neti Intézet 1958 szeptemberében rendezett vitájában elhangzott hozzászólás összefoglalása. (Vita a népi 
írókról. A MTA Irodalomtörténeti Intézetében 1958. szeptember 8–9-én tartott tudományos ülésszak előadásainak 
és hozzászólásainak jegyzőkönyvi kivonata. Bp.: Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1958. Czine Mihály 
hozzászólásának összefoglalása a 170–171. lapon olvasható. A kiadvány terjedelme 180 lap.) Szőnyei Ta-
más levéltári iratokat feldolgozó könyvéből (Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990. 
Budapest: Noran Könyvesház, 2012. 1. köt. 457–461.) azonban megtudjuk, hogy az 1958. szeptemberi 
konferenciát megelőzte egy intézeti vita, amelyet 1958. július 9-én tartottak, és amelyen részt vett Aczél 
György is. Czine Mihály „sok helyes dolgot mondott meggondolatlansággal keverve”, így hozzászólása 
végeredményben „szerencsétlen” volt – ahogyan erről Fekete Sándor beszámolt Varga József irodalom-
történésznek telefonon, július 15-én, amikor a nemsokára börtönbe kerülő Fekete telefonját az állambiz-
tonsági szervek lehallgatták. A Czine-„ügyekről” tanulmányában ír N. Pál József, sőt levélben is tájékoz-
tatta a jegyzet készítőjét. Salamon Konrád: A harmadik út küzdelme: Népi mozgalom 1944–1987 (Budapest: 
Korona Kiadó, 2002. 254.)További adatok és értelmezések: N. Pál József a fentiekhez hozzátette: „Egyéb-
ként [Király] Pista meg volt győződve, hogy az általa megfogalmazott harmadikutas nacionalizmussal 
mint rendező elvvel valóban védte a népieket, mert szerinte a hangadók (Szigeti József, Nagy Péter stb.) 
fő csapásiránya a fasiszta-prefasiszta-faji gondolat lett volna. A »kiveszi a fasizmus kategóriájából« for-
dulat erre akar utalni. Ám Czinét ezzel nem győzte meg, ő a paraszti vagy plebejus demokratizmust látta 
a népi mozgalom lényegének.”)
389 Déry Tibort 1957. április 20-án tartóztatták le. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa november 
13-án tárgyalta Déry és három vádlott-társa ügyét. Az „államrend megdöntésére irányuló szervezkedés” 
miatt Déryt kilenc, Háy Gyulát hat, Zelk Zoltánt három, Tardos Tibort másfél év börtönre ítélte. Déry 
1960. április elsején szabadult úgy, hogy büntetését felfüggesztették. (Déry Tibor: Börtönnapok hordaléka. 
Önéletrajzi jegyzetek, 1958. Szerkesztette Kelevéz Ágnes. Előszó és jegyzetek: Botka Ferenc. H.n.: Múzsák, 
é.n. 5.) Standeisky Éva könyvében az áll, hogy Déry Tibornak „nem az úgynevezett kis amnesztia követ-
kezményeként függesztették fel börtönbüntetését, hanem egyéni kegyelmet kapott”. (Standeisky, 1996. 419.)
390 Ti. 1937, az antifasiszta népfront meghirdetése, a Komintern korábbi politikájának (mégoly ellent-
mondásos) korrekciója óta. Ennek a fordulatnak a magyar szellemi élet vonatkozásában – az akkor szov-
jetunióbeli emigrációban élő – Révai József történelmi és irodalmi tanulmányai voltak a kifejezői, érvé-
nyesítői. (Ezek egy része Magyarországra is eljutott, és hatott a népi írókra.)
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óta. Az, aminek az irányába Déry elment, az az eszményített liberalizmus. Az az adott 
szituációban egy ellenséges áramlat. 

Az akkori hidegháborús helyzetben két gondolat állt szemben egymással: egy 
újrafogalmazott liberalizmus az egyik oldalon, ami a polgári világnak egyre inkább a 
vezető ideológiájává vált, és a szocializmus a másik oldalon. Szocializmusnak és libe-
ralizmusnak ez régóta meglévő vitája, mert az egyik teljesen individuum-központú, a 
másik közösség-központú. Tehát itt nagyon mélyen, elvileg rejtőzött a vita. Egy ilyen 
konfrontációs légkörben ez túlment egy egyszerű ideológiai szembenálláson. 

Tehát meggyőződésem, hogy Déryék lecsukatásában nem az játszott szerepet, 
amit Pali gondolt, hogy Déryék zsidók, és azokat büntetlenül le lehet csukni, mert azok 
mellett az ország közvéleménye nem áll ki, Illyésék mellett viszont kiáll az ország közvé-
leménye. Nem ez volt a meghatározó, hanem egyszerűen a két ideológiának a szerepe és 
a súlya. Az egyik egy konfrontáló ideológiai irányzatot jelentett, a másik pedig, az adott 
szituációban, egy lehetséges szövetséges ideológia volt, amiért meg kellett küzdeni. 

Ez különben máig a mániám, hogy Magyarországon a történelmi helyzet úgy 
alakult, hogy a kommunista pártnak a legerősebb szövetségese és legkínálkozóbb szö-
vetségese mindig az, aki ezt a népi gondolatot képviseli. Ezt ma is így látom. A Magyar 
Demokrata Fórumot érzem a legközvetlenebb, lehetséges szövetségesnek. Egyszerű-
en az értékrendjükben annyi azonos van, ami ezt a szövetséget lehetségessé teszi.

Tehát, azt hiszem, hogy nagyjából minden problémát érintettem itt, ami föl-
merült. Az állásfoglalás konkrét története a következő volt: megcsináltuk mi hárman, 
megvitattuk, utána az első vitája Aczél György és Benke Valéria társaságában volt, egy 
szűkebb körű megbeszélésen, majd a kulturális vagy művelődéspolitikai munkaközös-
ségben – nem tudom, hogy hívták a pártnak ezt a tanácsadó testületét.391 Utána vitte 
Aczél és Benke a Politikai Bizottság elé. 

A Politikai Bizottság döntése, illetve Kádár külön kérése az volt, hogy megjelenés 
előtt ki kell kérni az érdekeltek hozzászólását. Akkor kiment a dokumentum az érintet-
tekhez. A hozzászólás bejött. Mi az árnyalatok szintjén itt-ott tudomásul véve a hozzá-
szólásokat, végrehajtottunk néhány korrekciót a szövegben. De a lényegén nem változ-
tattunk. Így jelent meg ez a „harmadikutas nacionalista” szemléletet bíráló koncepció. 

Az már egy másik, messzire vezető kérdés, hogy a gyakorlatban ténylegesen tor-
zulást okozott a népi írói állásfoglalás. Ezt sajnos számos jel mutatta. Németh László 
Magyar műhely kötetét kivették a nyomdából,392 Illyésnek csak ’61-ben jelenhetett meg 

391 „Kulturális elméleti munkaközösség” szerepel a Társadalmi Szemlében és a Kortársban megjelent Állás-
foglalás alcímében.
392 Király István megőrizte Magyar műhely című, meg nem jelent Németh László-könyv kefelevonatát. 
(Tóbiás, 1988.) A nyomdai korrektúra, amelyen az 1956-os évszám szerepel, a Király István könyvtáráról 
készült jegyzék 9617. sz. darabja, a Sárospatakra került gyűjteményben „KIB 1976” jelzet alatt található.– 
Németh László 1959. november 3-i aszófői postabélyegzővel ellátott, Király Istvánnak küldött levelében 
ez olvasható: „Kedves István! Sőtér itt volt s említette, hogy akciót akarsz kezdeni a Magyar műhely ki-
adása érdekében. Köszönöm a szándékban megnyilvánuló jóakaratot, de mégis lebeszéllek róla, s főleg 
[arról], hogy a [pár héttel korábban lebonyolított] szovjet úttal foglalkozó három írás hozzácsatolását 
ajánld fel a könyv, hogy úgy mondjam, csúszósabbá tételére. […] Különben sem hiszem, hogy a Magyar 
műhelynek ilyen vezeklésszerű függelékre lenne szüksége.” (NLÉL 2000. 1. köt. 667.) – Király Istvánnak a 

verseskötete. Tehát egyrészt valóban a művészi visszaszorítás, illetve a jelenlét vissza-
szorítása irányába hatott az állásfoglalás, holott úgy éreztem, hogy ebben az irányban 
biztosítva van, mert a szöveg mindenütt hangsúlyozta a művészi kiválóságot. 

A döntő, ami meggondolkodtatott ennek az állásfoglalásnak az elkészítésekor, 
hogy helyesen gondoltam-e… Ami meggondolkodtatott, az szubjektív dolog volt. Ak-
koriban be akartam fejezni egy könyvet e témakörben. Néhány fejezet el is készült be-
lőle. A Kezdetek és előzmények volt talán az egyetlen fejezet, ami meg is jelent ebből az 
anyagból.393 De közben egyre inkább éreztem, hogy ellentmondásba kerülök az alap-
koncepcióval. Hiszen én is vallottam, hogy a népi írók nagy művészek, a csoportjuk 
jelentős mozgalom. Munka közben éreztem, hogy az anyag egyszerűen le akarja vetni 
magáról az állásfoglalásból kiolvasható koncepciót. Erre legyintettem, és a könyvet 
abba is hagytam. Tehát kéziratban megvan belőle egy jelentős rész,394 de egyszerűen 
az anyag „föllázadt”. 

Ráadásul az ember érezte az adminisztratív visszaszorítást. Például Illyés és 
Németh megszólaltatásáért, előtérbe hozásáért is nagyon nagy erőfeszítéseket kellett 
tennem… 

Sz. Á.: Kiknél? 

Egyik büszkeségem az, hogy Németh László hajlandó volt az ’59-es szovjet útra a béke 
érdekében. És együtt voltunk akkor a Szovjetunióban. Abban – talán – tudtam valamit 
segíteni.

A másik, hogy Illyés 1956 utáni első verseskötete mellett az én kiállásom volt a 
döntő. ’61-ben én jelentettem meg az Új versek-et.395

Ugyanakkor egyre jobban éreztem a művészi visszaszorítást. Azt, hogy van egy 
másik koncepció, amelyik a Nyugat, a Szép Szó vonalát akarja a kommunista párttal és 
a szocialista irodalommal erősebben összekötni. Vagyis át akarja formálni a magyar 
irodalom kialakult értékrendjét ennek az állásfoglalásnak az árnyékában, meg akarja 
változtatni egy más értékrendre. 

És ami a döntő volt: a Molnár Erik-cikknek a megjelenése.396 És annak az egyönte-
tű, ujjongó fogadtatása, amelyik – érzésem szerint – lényegében a nemzeti gondolatnak 

Magyar műhely kiadásával kapcsolatos segítő szándékát említi Babus Antal Németh László szovjetunióbeli 
utazása című tanulmányában (Kortárs, 2001. 5. sz. 115–128.; in: Babus Antal: Árral szemben. Miskolc: 
Felsőmagyarországi kiadó, 2007. 24.).
393 Kezdetek és előzmények. Kortárs, 1959. 3. évf. 3. sz. 448–456.
394 Az MTA Kézirattárában őrzött hagyatékban nem találtunk olyan kéziratot, amelyet a népi írókról 
tervezett könyv „jelentős részének” tekinthetnénk. 
395 A lektori jelentés belekerült Király Istvánnak az Osirisnél megjelenő Petőitől Tandoriig című centená-
riumi gyűjteményébe.
396 A nemzeti kérdésről Molnár Erik számos cikket közölt. Király István feltehetően a Magyar Tudomány 
1960-as évfolyamában (10. sz. 571–587.), majd máshol is közzétett, A nemzeti kérdés című Molnár Erik-
tanulmányra utal. A problémakört Romsics Ignác 2018. október 31-én, a 168 Óra című hetilap által szer-
vezett konferencián elhangzott A jelen történésze, Szűcs Jenő 90 című előadásában foglalta össze. Lásd még: 
N. Pál József: Pillantás a Molnár Erik-vitára. Megjelent a Földesi Ferenc és Czeglédy Sándor szerkesztette 
Bercsényi Miklós és kora című kötetben, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1993. 
107–115.; Lackó Miklós: Molnár Erik és a 60-as évek történészvitája. Századok, 2008. 6. sz. 1483–1536.
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a perifériára való tolását jelentette. 1960 és 1963 között zajlottak ennek a vitái. Mivel 
bizonytalan voltam ezekben a kérdésekben, akkor abszolút nem foglaltam állást.397

Hogy lezárjuk ezt a népi írói határozatról szóló eszmecserét, változatlanul úgy 
érzem, hogy az adott pillanatban (és nemcsak az adott pillanatban!) helyes volt az a fi-
gyelmeztetés, hogy ennek a nemzetnek a maga nacionalizmusa a legnagyobb buktató-
ja. Az a szemellenzője. Számomra Jobbágy Karcsinak a „Dávid legyőzi Góliátot” sora398 
ezt a provincializmust mindennél fényesebben mutatja. Ez a nemzet nem tanult meg 
külpolitikában, azaz világpolitikában gondolkodni. Éppen azért, mert soha nem csi-
nált külpolitikát. Azt az Osztrák-Magyar Monarchia vagy a Habsburg-ház csinálta he-
lyette. A nemzetnek a gondolkodásából egyszerűen kimaradt a világpolitikában való 
gondolkodás. És egy ilyen történelmi örökséget nem lehet máról holnapra levetni. 

A másik a magyar nemzettudatnak az egyik legértékesebb színe, a megmaradásos 
nemzettudat, amelyik csak egyet érez lényegesnek: meg kell őrizni azt az értéket, amit a 
magyarság mint külön szín jelent. Ez a megmaradásos nemzettudat, ami a szabadsághar-
cos hagyományoknak volt a fő táplálója, s azokból nőtt ki. Ennek az érzületnek a legfőbb 
negatívuma az volt, hogy mindig is hajlott a provincializmusra. Márpedig a provinci-
alizmus életveszélyes egy olyan században, amelyik egyre inkább a világban való gon-
dolkodásra kényszerít. Itt változatlanul azt érzem, hogy helyes volt a figyelmeztetésem. 

Mindez torzulást hozott az irodalompolitikai vonalban, ahol a súlypont más 
irányba tolódott el. Gondolok itt a népi irodalom végletes háttérbe szorulására. Ez a 
folyamat mára abszolút kiteljesedett. És torzulást okozott a nemzeti gondolatnak az 
értékelésében, mert ha én szidom is a megmaradásos nemzettudat provincializmusát, 
alapjában nagyon pozitív érzésnek tartom, mert ez tartotta meg a nemzetet. És ostobá-
nak gondolom az olyan kérdésfelvetéseket, hogy „értéktelített nemzettudat” vagy „érték 
nélküli”?399 Nem értem, hogyan lehet azt fölvetni, hogy egy nemzet önmagában nem 
érték? Aki tudja, hogy egy személyiség önmagában érték, annak tudnia kell azt is, hogy 
egy nemzet ugyanolyan külön színe és értéke az emberiségnek. Ezt nem látni – óriási 

397 A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei (1960. 16. 
köt. 1–4. sz.) tette közzé az MTA Irodalomtörténeti Intézetében 1960. április 11–12-én, tehát röviddel 
a Történettudományi Intézetnek az előző jegyzetben említett márciusi ankétját követően A nacionaliz-
mus a magyar irodalom tükrében címmel rendezett vita anyagát. Ennek során Király István (170–172.) 
polemikusan szólt hozzá Somogyi Sándor Nacionalizmus az önkényuralom és a dualizmus korának magyar 
irodalmában (109–132.) című előadásához és Szabolcsi Miklós Nacionalizmus és a legújabb magyar iroda-
lom néhány problémája (133–136.) című vitaindító téziseihez. Bírálta az egyoldalú és differenciálatlan 
antinacionalizmust és antiprovincializmust, illetve a mögötte fölsejlő, úgymond Szekfű Gyulától ihletett 
kozmopolita nacionalizmust, és védte a kisnépi, védekező patriotizmust. A hozzászólás kézirata megta-
lálható Király István irathagyatékában: MTA KIK Kt Ms 2228/3-4. A kérdéskörre egy évtizeddel később, 
Ady-értekezéseivel összefüggésben tért vissza, nagy vitát keltve.
398 Helyesen: „Dávid harcol Góliát ellen.” Jobbágy Károly 1956. október 29-én született A rádió mellett 
című versének harmadik sora. A vers az Irodalmi Újságban jelent meg, 1956. november 2-án. 
399 Utalás a „nemzetközpontú értéktudat és értékközpontú nemzettudat” fogalompárra, amelyet Szilágyi 
Ákos vetett fel Nemzet és érték című hozzászólásában 1979-ben Lakiteleken, a Fiatal Írók Találkozóján. 
Legutóbbi megjelenése kötetben: Tóth Erzsébet–Agócs Sándor (szerk.): Fiatal Írók Találkozója, Lakitelek, 
1979–2009. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2009, amelyben a Forrás című folyóirat 1979. szeptemberi szá-
ma hasonmás kiadásának 79. lapján olvasható a két fogalom. Idézi: Agárdi Péter: A népi-nemzeti ellenzék 
1956–1989 közötti történetéről. Múltunk, 2018. 4. sz. 247.

vakság. De mondom, mivel ezek a dolgok elméletileg bennem zavartak, kuszák voltak, 
a Molnár Erik-vitába és ebbe az egész kérdésbe nem szóltam bele, egészen 1969-ig. 

Itt térhetünk át arra a kérdésre, hogy később miért szóltam bele mégis a vitába; 
miért éreztem lényegesnek, hogy részt vegyek benne. Sokfajta motivációja volt. 

Egyrészt a jogos nemzettudatnak és nemzetbüszkeségnek – mint nacionaliz-
musnak – a visszaszorítása Molnár Erik cikke óta rendkívüli erővel folyt, és rendkívül 
magas színvonalon. Az egész Történettudományi Intézet lényegében ezt képviselte, 
és az ellenérvek meglehetősen gyengék voltak. A legerősebb ellenérv sem gondolati-
teoretikus feloldásban volt erős. Illyésnek a ’60-as évek második felében egyre jobban 
kibontakozott ezzel szemben egy publicisztikai csatározása. Ez íróilag volt erős. 

De akkor jelent meg, a ’60-as évek végén Szűcs Jenőnek a könyve, amit ha-
talmas hozsánna fogadott,400 és emellett az érvrendszer mellett állt az, ami szellemi-
leg, tudományosan még mindig a legnagyobb súlyt jelenti: az egész főáramú nyugati 
gondolkodás. Tehát a Szűcs Jenőnél lévő érvrendszer lényegében nem más, mint az 
európai modern nemzettudat téziseinek az alkalmazása. És nyugaton ebben az idő-
szakban, a ’60-as–’70-es években, épp az imperialista, a gyarmati rendszer szétesése 
következtében, egy rendkívül erős, kozmopolitisztikus gondolat tört előre, amelyik a 
nyugati világ fölényét volt hivatott biztosítani mindenütt, a neki ellenszegülő külön-
böző nemzeti tudatokkal szemben. Hogy a lényeg nem a nemzet önállósága, a nemzet 
függetlensége, hanem egy jól működő demokratikus rendszernek a megléte, és a nem-
zeti kérdés másodlagos kérdés. 

Ez a gondolatanyag, ami nemzetközileg nagyon erős volt, nemzetközi hátvédet 
jelentett itt annak, amit a Molnár Erik-vita sodrában felnövő gondolati anyagnak je-
löltünk, ami az egész Történettudományi Intézetnek a gondolatrendszere volt, amit 
nagyon nagy erővel támogatott akkor a pártvezetés. Ez a szituáció volt az, ami ben-
nem felkeltette a vitakészséget. Úgy éreztem, hogy muszáj ebben a kérdésben ismétel-
ten állást foglalni. 

Közben önmagamban két dolgot is tisztáztam. Az egyik: engem mindig zavart, 
hogy nem tudtam hol elhelyezni a népi írói mozgalmat. Az a meggyőződésem, hogy 
nincsenek és nem lehetségesek külön nemzeti mozgalmak. Az emberiség mindig mint 
egység gondolkodik, és mint egység oldja meg a maga problémáit, főleg a 20. század-
ban. Nem lehetséges, hogy egy kis provincia külön kérdésekkel rendelkezzék, amelyek 
az összemberi problémáktól elszakíthatók. Ezt megint provincializmusnak érzem. 
Nemzetközileg nem tudtam hol elhelyezni, illetve rokonítani ezt az egész kérdést. 

Itt volt számomra megvilágító élmény, hogy találkoztam A öld elátkozottjai-val,401 
Fanon könyvével. 

400 A nemzet historikuma és a történelemszemlélet nemzeti látószöge. (Hozzászólás egy vitához.) Budapest: Aka-
démiai Kiadó, 1970. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 51. (A továbbiakban: Szűcs, 
1970.) – Király István 1970. október 7-i naplójegyzetében (Napló, 2017.) arról ír, hogy Pándi Pál a Népsza-
badságnál „elvakultan rossz vonalat visz”, hiszen a másnapi számban közli Benczédi József A nemzeti tudat 
a történeti elemzés ényében című cikkét, amely „háromhasábosan” dicséri Szűcs Jenő könyvét.
401 Frantz Fanon: Les damnés de la terre. (1961.) A Fanon-könyv magyar kiadása: A öld rabjai. (Ford.: 
Kovács Anikó és Staub Valéria.) Budapest: Gondolat, 1985. Király könyvtárában több külfödi kiadásban 
is megvan.



132 133

I n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a lI n t e r j ú  K i r á l y  I s t v á n n a l

Párizsban voltam. A Boulmiche mellett van, valahol oldalt egy óriási baloldali 
könyvkereskedés, ahová az ember bemehet, és reggeltől estig böngészhet. Egy ilyen 
böngészés közben került kezembe a Fanon-könyv. A Sartre-előszó miatt volt szá-
momra érdekes, mert Sartre a mániákus nagy szerelmeim közé tartozott és tartozik. 
Nagyon közel állt hozzám. Mindent, amit be tudtam tőle szerezni, beszereztem. Ezért 
ezt a könyvet is megvettem, az előszó kedvéért. 

Mikor a könyvet elolvastam, egyszerre felfigyeltem arra, hogy ez teljesen analóg 
és rokon a népi írók mozgalmával. És azóta is alkalmazom az antiimperialista popu-
lizmus műszót. Itt látom a rokonságot és a párhuzamot. A szélekre, perifériára szorult, 
kevésbé fejlett, elmaradottabb népek nevelnek fel egy olyan típusú, sajátos hazához 
kötődést, mint amit a magyar múlt nevelt fel a szabadságharcos, kurucos hazaszeretet-
ben, és az ezt továbbvivő népi írói gondolatban. Tehát a populizmus – most már egy 
bevett műszó – a ’60-as évek közepén született meg és vált általánossá. 

Itt a műszóhoz csak annyit: a fejlett országok tudományossága szereti negatívan 
használni, mert ezekben a tendenciákban rengeteg olyan elem van, ami ellenük irá-
nyul. Például ilyen kérdésekre gondolok: miért van jogotok másoknál gazdagabbnak 
és kiváltságosabbnak lennetek? Miért van jogotok arra, hogy a világot ti uraljátok? 
Miért vagyunk mi alacsonyabb rendűek, mint ti? Ezt az érzést nem szívesen nézik a 
fejlettebb országok, és a populizmust negatív terminológiává igyekeznek átalakítani, a 
fasizmussal rokonítják, és a fasizmust is a populizmus egy válfajának tekintik. Viszont 
Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában egyre erősebb ennek a pozitív megfogalmazá-
sa. Sajnos csak elvétve ismerem az ezzel kapcsolatos irodalmat, de tudom, hogy van 
egy pozitív értelemben használt populizmus-terminológia, amely az elmaradottabb 
népeknek ezt a sajátos identitáskereső, önámító, önmaguk jogát, létjogát kiperelni 
akaró sajátos nemzettudatát jelzi, amelyik mélységesen azonos az „itt élned, halnod 
kell”-féle hagyományos nemzettudattal. 

A fejlettebb nyugati országok alapvető nemzettudatának a meghatározója a híres 
renani szó, hogy a nemzet egy olyan szerződés, amit mindennap újra kell kötni.402 Ez 
nem áll az elmaradottakra és a fejletlenekre. Ezek elmaradott, primitív, rossz „vállal-
kozások”. Széchenyinek ezen az alapon el kellett volna fogadnia Metternich ajánlatát, 
mert racionálisabb lett volna, hogy az egyik vezetője legyen a monarchikus arisztok-
ráciának.403 Ehhez a nemzettudathoz valami más kell, egy etikai, érzelmi hozzáállás: 
nem hagyhatom el a szegényebbet. Ez az etikai hozzáállás, a szegényebb melletti etikai 
kiállásnak a kötelessége az, amelyik ezt erősen érzelmi telítettségűvé teszi. És éppen ez 
az érzelmi telítettség az, amely rendkívül sok ellentmondást és zavart visz bele ebbe a 
gondolatkörbe. De egyre inkább éreztem ennek a 20. században progresszív jellegét és a 

402 „Egy nemzet léte – nap mint nap megismétlődő népszavazás.” Ernest Renan (1823–1892) aforizmáját 
idézi Szűcs, 1970. 124.
403 Metternich ígéretét Széchenyi István 1825. december 8-i naplóbejegyzése alapján idézi Andics Erzsé-
bet: „Ön előtt szép karrier áll… Ne a mára gondoljon, hanem a holnapra… Meg kell változtatnia állás-
pontját. Vonuljon vissza nem mint egy ostoba, hanem mint egy okos ember. Ön még sok szolgálatot tehet 
[ti. a bécsi udvarnak]. Rám számíthat” – mondotta Metternich az országgyűlésen ellenzéki álláspontot 
elfoglaló, magyarul felszólaló Széchenyinek. Andics Erzsébet: Széchenyi és Metternich. (Részlet a szerző 
Metternich és Magyarország című könyvéből. Budapest, 1975.) Történelmi Szemle, 1982. 3. sz. 560–586.

jelentőségét. Bíráltak amiatt, hogy használom a „nemzetszemélyiség”404 fogalmat, de ha 
a személyiség tiszteletét annyira komolyan vesszük, akkor azt a történelemben létrejött 
sajátos egyediséget, amit egy nemzet jelent – vagyis a nemzetszemélyiséget – legalább 
annyira kötelességünk tisztelni. Mindegyiknek megvan a joga önmagához, mindegyik 
értéket jelent önmagában, ahogy minden egyes emberi személyiség értéket jelent ön-
magában, a léténél fogva, és nem azért, mert valami különleges cselekedetre képes.

A Fanon-élmény szakmailag nagyon erősen el tudta végre rendezni bennem ezt 
a problémát. És itt az egyszerűség kedvéért a populista elnevezést használom. 

Ezekben a populista áramlatokban valóban jelen volt mindaz az ellentmondás, 
amit én a népi írókban ott éreztem. Tehát tökéletesen meg tudtam érteni egyrészt az 
alapvetően haladónak érzett jelleget, mert a személyiségtisztelet és egy külön entitás 
megőrzése van benne, és ott tudtam érezni ugyanakkor azt az ellentmondás-tömkele-
get is, ami a „harmadik út” nacionalizmusa. Úgy éreztem, hogy maradéktalan magya-
rázó elvet leltem erre az egész problematikára. A Németh László- és a Szabó Dezső-
tanulmányaim405 már teljesen ebből a koncepcióból nőnek ki, sőt, a késői Ady ma-
gyarságtudatának a tárgyalása406 is lényegében ebbe az antiimperialista populizmus-, 
antiimperalista patriotizmus-koncepcióba illik bele. Ez volt az egyik, ami szakmailag 
előre vitt. 

A másik, hogy amikor Adyval kezdtem foglalkozni, Adynak a szellemi arcát ke-
resve foglalkoztatott, hogy mik voltak azok a tényezők, amik ezt a sajátos jelenséget 
létrehozták, amiknek ez a szintézise. Egyre inkább éreztem, hogy kevés, ha csak a két 
tudatosított, nagy szellemi áramlatot veszem: az egyik a felvilágosodás öröksége, ami-
be a pozitivizmus és a szocializmus egyaránt beletartozik, a másik pedig ez a sajátos, 
romantikus kultúrkritika, amelyiket elsődlegesen Baudelaire és Nietzsche közvetített 
számukra. Ez a kettő a meghatározó benne. 

A magyar fejlődésnek egyik sajátsága, hogy ez a kettő, ami nyugaton egymással 
perben állt, Magyarországon együtt létezhetett. Itt a Huszadik Század, amelyik elsősor-
ban a felvilágosult, pozitivista tradícióba illeszkedett, és a Nyugat, amelyik a romanti-
kus kultúrkritikaiba, szövetségesek voltak. Nyugaton ez nem így volt.

De valami hiányzott az Ady-magyarázathoz, és mint harmadikat, kénytelen vol-
tam egyre inkább ezt a szabadságharcos élményt, gondolatot annak látni. Tehát Adyt 
most már három nagy szellemi áramlatból eredeztetem: az első a felvilágosult poziti-

404 Lásd a Napló, 2017. 1987. július 8-i bejegyzésének jegyzetét. Király István az Élet és Irodalom 1986. 
szeptember 5-i számában megjelent tanulmányában (Lukács György nemzettudata) használta a fogalmat.
405 Király István tanulmányai Németh Lászlóról és Szabó Dezsőről az 1980-as években: Gondolatok a hód-
mezővásárhelyi Németh László-emlékszobában. Élet és Irodalom, 1981. május 16. 6. – Eszmei problémák Németh 
László műveiben 1945 előtt. Kortárs, 1982. 7. sz. 1138–1151. és 8. sz. 1291–1307. – Németh László korszerűsége. 
Palócöld, 1986. 6. sz. 67–73. – Németh László gondolatvilága. Tiszatáj, 1988. 7. sz. 30–46. és 8. sz. 72–89. – 
Az ellentmondások írója: Szabó Dezső. Alöld, 1986. 9. sz. 56–74., 10. sz. 29–49. és 11. sz. 37–60. – Egy vita 
mérlege. Utószó a Szabó Dezső-vitához. Alöld, 1987. 8. sz. 3–25.
406 Ady 1912 és 1914 közötti költészetének monografikus földolgozása nem készült el, csak néhány, ezt 
a témakört érintő, illetve előzetesen kidolgozó tanulmány a Hazaiság és forradalmiság című kötetben. 
Részletesen és sokféle megközelítésben tárgyalja ezt a kérdéskört, illetve élményt az Intés az őrzőkhöz. Ady 
Endre költészete az első világháború éveiben. 1–2. kötet. Budapest: Szépirodalmi, 1982.
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vista tradíció; a második a kultúrkritikai modernista örökség vagy annak a sodrása; a 
harmadik pedig ez a sajátos magyar antiimperialista patriotizmus, aminek a szabad-
ságharcos, kurucos nemzettudat volt a múltbeli megfogalmazása, és az úgynevezett 
populizmus, a népi gondolat 20. századi megfogalmazása. 

Tehát az Ady-értelmezésem is egyre inkább ebbe az irányba vitt, és mikor ez te-
oretikusan kiérleltté vált bennem, akkor már úgy éreztem, hogy érdemlegesen tudok 
beleszólni a vitába.407

Az első két Ady-kötet befejezése után a ’12–’14 közötti Adyt akartam tárgyalni. 
Ott akartam tárgyalni ezeket a szellemi áramlatokat, amelyekből Ady kinőtt – mint a 
kor szellemében benne élő, mozgalmi Adyt. Elsősorban az volt a koncepcióm, hogy 
itt tárgyalom a ’12–’14 közötti résznél, és elsőnek kidolgozom a teoretikus alapvetést, 
amelyben a Molnár Erik-féle állásponttal kívántam szembenézni.

És megírtam egy teoretikus fejezetet, amelyik lényegében ezzel a kérdéssel kí-
vánt szembesülni. Ezt én leadtam ’70-ben, ha jól emlékszem,408 a Kortársnak. A Kor-
társat Kovács Sándor Iván szerkesztette akkor.409 Ő mint volt tanítványom, készséggel 
elfogadta. Ráadásul egyet is értett vele. 

A magam részéről tudtam, hogy Aczél Györgyöt – akihez engem egy sajátos 
baráti viszony kötött, állandó vitával, de azzal együtt szeretetet és megbecsülést érez-
tem iránta – nem hozhatom abba a helyzetbe, hogy ne tudjon erről. És felhívtam és 
elmondtam neki. Mivel tudtam, hogy annak a másik koncepciónak – tehát a Molnár 
Erik-féle koncepciónak – ő a fő pártolója. Felhívtam és mondtam, hogy írtam egy cik-
ket, és a Kortárs közölni fogja. Aczél elolvasta azt a cikket, és akkor megkért, hogy ne 
közöljem. Én ragaszkodni akartam a közléséhez. Ő azt mondta: „Akkor kiteszel annak, 
hogy el kell koboztatnom a Kortársnak azt a számát, amiben ez megjelenik. Nagyon 
kérlek, hogy vedd vissza a cikket.” Önmagamban hosszas vívódás után úgy döntöttem, 
hogy engedek, tehát visszavettem a cikket. 

Rendkívül furcsa volt számomra, hogy ’72 végén felhív Erdey-Grúz Tibor, hogy 
tartsak előadást a nemzeti kérdésről az Akadémián. Mint az Akadémia elnöke kért 
fel erre. Mondom, nem vállalom, mert amit mondanék, az nem olyan, ami helyes és 
célszerű lenne. Erre felhív Aczél, miután Grúznak ezt visszautasítottam, ő kér meg, 
hogy vállaljam el: a nemzeti kérdésről tartsak egy előadást a nagygyűlésen. Mondom: 
„Gyuri, te ismered az álláspontomat. Én ott csak ezt a cikkemet fogom felolvasni, en-
nek a nyilvánvalóan lerövidített változatát, de ezt.” „Hát, egye fene, add elő azt!” – 
válaszolta. Így vállaltam el az Akadémia nagyhetén azt az előadást, amin Aczél is ott 
volt, sőt: tüntetően ő hozott haza autón, hogy jelezze, dokumentálja a világ előtt, hogy 
mellettem áll. Még csodálkoztam is, hogy mennyire egybetartozunk… Máig se értem 

407 Ti. a Molnár Erik nevéhez fűződő nemzet-vitába.
408 A Hazaiság és internacionalizmus című tanulmány közlésének előtörténetét Király István „Pro 
Memoria Mari [Király István felesége] számára 1972. szeptember 11.” címmel, följegyzésben örökí-
tette meg. (Napló, 2017.) Eszerint a kéziratot 1972. szeptember 4-én juttatta el a Kortárshoz és Aczél 
Györgyhöz. – 1971-ig Simon István volt a Kortárs főszerkesztője. Kovács Sándor Iván 1971-ben vette 
át a szerkesztést.
409 Kovács Sándor Iván (1937–2019) – Kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár.

pontosan, hogy milyen politikai dolgok voltak e mögött, mert valóban, mint Fabrizio 
del Dongo, úgy jártam.410 Nem ismertem a kulisszák mögött folyó vitát, ami akkor az 
egész reformkérdés körül volt – hogy Gáspár Sándor411 és csoportja a nemzeti kérdés 
kapcsán is támadtak. Gáspárékhoz semmi közöm nem volt, és Aczél valószínűleg azt 
akarta mutatni, hogy a nemzeti kérdést igenis az ő emberei képviselik helyesen, hogy 
Király az, aki a nemzeti kérdést szóvá tette. 

Sz. Á.: Hadd kérdezzek valamit egy korábbi ázissal kapcsolatban – bár ezt nem a Tanár 
Úrtól, hanem Aczéltól kellene megkérdezni. Korábban azt, hogy ő Molnár Erik pártján állt, 
nem a Révaival és a Mód Aladárral való belső vitája motiválta? 

Nem. Ne egyszerűsítsük le! Aczél koncepciózusabb ember annál, mint hogy pusz-
tán személyi meggondolások mozgassák. Mozgatják személyi meggondolások is, de 
neki valóban van egy határozott koncepciója ekörül. Ezt azért merem állítani, mert 
azt hiszem, köztudott, hogy mennyire közeli kapcsolatban álltam vele. Aczél mindig 
úgynevezett „bedolgozókkal” dolgoztatott. Rengeteg véleményt kért be. Én azok közé 
tartoztam, akinek a véleményét majdnem minden kérdésben kikérte. 

És valóban, emberileg nagyon közel álltam hozzá, de éppen ezért, mivel nagyon 
sok vitám is volt vele – belső vitám –, az ő elképzelése az volt, hogy ez az ország provin-
ciális. Szerinte ezt a provincializmust csak erőteljesebbé tette a Rákosi-féle, Révai-féle 
kommunista pártnak és a népi íróknak a szövetsége. Úgy látta, hogy az ötvenes évek 
kultúrpolitikája egy provinciális szellemi áramlatot támogatott és hozott előtérbe. Ő 
ezzel szemben a kommunista gondolatot, mint a megreformált marxista reneszánsz 
gondolatát akarta nagyon erősen összekötni a leghaladóbb városi gondolatokkal. 

Az irodalomban ezt a problémát könnyebb érzékeltetni. Hozzá sokkal közelebb 
álltak a Nyugat régi írói, a Szép Szó írói köre, az Újhold írói köre, mint a népi írók. A 
minőségérzéke nagyon erős volt. Tudta, hogy hol van a minőség. Egyéni taktikával 
igyekezett magának megszerezni Illyést, Németh Lászlót. De elvileg a vonalukat nem 
vállalta. Az irodalmi vonalat illetően ugyanaz volt az elképzelése, ami fiatalkorában. 
Neki egyfelől Radnóti Miklós volt nagyon jó barátja, másfelől Vas István. És Rónay 
György is közel állt hozzá, az Ezüstkor által képviselt városi, kulturált, magas szin-
tű irodalom. Tehát ő ilyen koncepció jegyében élt. És ez a koncepció a bundás ma-
gyarkodást, amit ebben a középnemesi tradíciónak számító szabadságharcos, kurucos 
felfogásban benne sejtett, elutasította. Az ő gondolkodását, nagyon mélyen, egy más 
nemzetkoncepció határozta meg. 

Én mindig azt mondtam neki, hogy lehetetlent akar. Ez annyira individuum-
központú gondolkodás, hogy ezzel a kommunizmus, a marxizmus, mint amelyik egy 
elsődlegesen szociális közösségi felelősségérzetben való gondolkodás, nagyon nehe-

410 Stendhal regénye, A pármai kolostor főszereplője, Fabrizio del Dongo, aki az egyik jelenetben tájékozat-
lanul téblábol a waterlooi csata forgatagában.
411 Gáspár Sándor (1917–2002) vezető párt- és szakszervezeti politikus, 1968 után egyre inkább a Nyers 
Rezső, Fehér Lajos, Fock Jenő és Aczél György képviselte reformirányzatnak – közvetve Kádár János 
politikájának – balos kritikusa és ellenfele; szerepe volt a reformok 1972 utáni megállításában és a négy 
politikus leváltatásában. 
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zen tud szövetséget kötni és egybe ötvöződni. De neki ilyen kísérletei voltak. Ő a leg-
szívesebben azt vette volna, ha neki nem Illyés a szövetségese, hanem mondjuk Ottlik, 
aki barátja is volt, közel állt hozzá.

Tehát Aczél nagyon határozottan másfajta koncepciót képviselt. Ha finoman fo-
galmazom meg: az övé egyfajta európai kommunizmus, eurokommunizmus, egy erre 
épülő koncepció volt. Az enyém pedig a hagyományos. És úgy érzem, hogy a magyar 
valóságnak ez felel meg jobban, és a provincializmus nem törvényszerű együttjárója 
ennek. Úgyhogy Aczélnak, mivel ő politikus is és remek taktikus, személyi, taktikai 
húzásai vannak, de ő elvi gondolkodó is. Őneki koncepciója van. Ő – mint gondol-
kodó – a teoretikus szemlélet érvényesítése érdekében egyenesen a koncepció felé 
törne. A politikust viszont csak a siker igazolja. Így kénytelen ide-oda kanyarogni a 
koncepcióján belül. Úgyhogy meggyőződésem, hogy ez részéről politikai taktika volt. 
Tudniillik az, hogy az akadémiai nagygyűlésen velem felolvastatta azt, amit korábban 
úgy tétetett el velem az íróasztal fiókjába (én azt gondoltam, majd megjelenik az Ady-
könyvemben), hogy ne tegyem ki annak, hogy el kelljen koboztatnia egy folyóiratszá-
mot miatta. Aztán ugyanezt pár hónap múlva felolvastatta. A saját helyzetét akarta 
erősíteni ezzel a Gáspárékkal való vitában, mondván, hogy „nézzétek, itt van, az én 
egyik, köztudottan a legközelebbi emberem az, aki így beszél a nemzeti kérdésről”. 

Hogy ez így volt, meggyőződésem, amely onnan is adódik, hogy mikor kitört a 
vita, akkor már nem karolt belém és vitt a kocsijában, hanem egyre erőteljesebb lett 
köztünk is a súrlódás és a vita, mindaddig, míg egy emberi dolog helyre nem állította 
köztünk a jó viszonyt. 

Tudniillik ezután kitört egy nagyon erős vita, amiben – nem véletlenül – az ő 
legkedvesebb emberei játszották a központi szerepet. Tehát a legfulminánsabb meg-
semmisítő cikket Pozsgay Imre írta ellenem,412 aki akkor Aczélnak a legközvetlenebb 
embere volt. A másik fulmináns, megsemmisítő cikket Rényi Péter írta,413 aki szintén 
Aczélnak az egyik legközvetlenebb embere volt. Nyíltan, legerősebben a vitapartne-
rem Pándi Pali lett, aki pedig legközelebb állt hozzám, ő volt az, akit végig barátomnak 
tartottam, és nagyon szerettem és becsültem. Első dolgom volt őt felhívni, hogy mi 
a véleménye az akadémiai előadás után. Lényegében akkor az volt az első reakciója, 
hogy egyetért. Később aztán teljesen megváltoztatta a véleményét. Főleg Nagy Pé-
ter mesterkedései játszottak ebben szerepet. Szerinte az, ahogyan én felvetettem ezt a 
kérdést, felszabadítja a magyar fasizmust. De itt már a kérdés politikai tartalmánál va-
gyunk, mert eddig csak a személyes vonatkozásokat mondtam el, és hogy teoretikusan 
belülről milyen tényezők voltak azok, amik ehhez az állásfoglaláshoz vittek.

Hogy politikailag miért éreztem lényegesnek, hogy közöltessem ’72-ben, és mi-
ért éreztem fontosnak az egész kérdést? 

Két okból. Az egyik, hogy egyre inkább azt éreztem: a párt elszigetelődik, hogy 
nem tudja csak a Kádár-koncepció jegyében az anyagi jóléttel biztosítani a szövetséget 

412 Pozsgay Imre: A fogalmak tisztázásáért: Jegyzet Király István „Hazaiság és forradalmiság” című tanulmány-
kötetéhez. Népszabadság, 1975. január 8. 7.
413 Rényi Péter: Alapkérdésekről van szó. In: Rényi Péter. Vita és szövetség. Budapest: Szépirodalmi, 1980. 
116– 146. – A Rényi-tanulmány történetével kapcsolatban lásd a 420. sz. jegyzetet. 

a tömegekkel. Előbb-utóbb ez nem válik lehetségessé. Magyarországon a tömegek-
kel való szövetség kötésének a nemzeti kérdés a kulcskérdése. Minden országnak van 
egy hagyománya, ami ideológiailag, érzelmileg a legnagyobb tömeget mozgatja. Len-
gyelországban ilyen a katolicizmus, Magyarországon ilyen a nemzeti kérdés. Tehát a 
nemzeti érzés az, amelyik itt egyedül tömegeket köthet. Ha a párt valóban tartalmas 
szövetségi politikát folytat, akkor nem támogathat olyan vonalat, amelyik ezt a fő szö-
vetségkötő erőt zúzza szét, nacionalizmusnak nyilvánítva még a jogos nemzeti öntu-
datot, nemzetérzést is, mert az a párt elszigeteléséhez vezet. Tehát ez volt politikailag 
az egyik kérdés, amelyik miatt úgy éreztem, fontos. 

A másik politikai kérdés pedig: ’68 után egyre világosabban érezte az ember, 
hogy a szocializmus mint perspektíva, önmagában egyre kevésbé válik kohézióterem-
tő erővé. Tehát egyre jobban a „műveljük a kertjeinket” álláspontot kell a politikai 
gyakorlatban érvényesíteni. Ha itt kohézióteremtő erőt, perspektívát akarok adni, 
hogy csináljunk egy értelmes, szép, emberhez méltó Magyarországot, ahhoz szintén a 
nemzeti kérdésnek az előtérbe hozása szükséges. 

Ezek voltak azok, amik mint politikai meggondolások álltak mögötte, hogy ne 
elégedjek meg azzal, hogy az Ady-könyvemnek, annak az irdatlan betűtengernek egy 
fejezetében elsüllyedjen ez a kérdés, hanem ki kell emelni, behozni a nyilvánosság elé. 

Sz. Á.: Először azt szeretném kérni, hogy a vitafelek álláspontját foglalja össze. 

Borzasztóan nehéz, mert annyira szétgyűrűzött a vita.

Sz. Á.: Azért nem mertem rá én vállalkozni. 

Az egyik összetevője a nemzeti kérdés volt, amelynek kapcsán a magyar megmara-
dásos nemzettudatot értelmeztem. Azt, amelyik nem érez semmi más feladatot, csak 
hogy ez a nemzet megmaradjon. Ezt nacionalizmusnak éreztem, amelyik egy kultu-
rált európai nemzettudattól visz bennünket valami homályos érzelmi attitűd felé, és 
ennek a veszélyeit éreztem. Az egyik nagyon közeli barátom ezt így fogalmazta meg: 
„Tudod, mit fog csinálni ez az általad fölszabadított és bátorított nemzeti érzés? Elő-
ször nekimegy a határoknak, hogy mindent vissza, Erdélyt vissza! Ott, ahol beleüt-
közik a realitásokba, és ez az érzelmi hőbörgés szembetalálja magát a világpolitikai és 
világtörténelmi realitásokkal, akkor haza fog jönni bús magyarságként, és üsd a zsidót! 
Ez lesz számára a fő tendencia.”414

Tehát leegyszerűsítve: ez annak a provincializáló nemzeti érzésnek a felújítása, 
amelyik mindig a Mokány Berciket és a mokányizmust, a parlagiságot termelte ki ebben 
az országban, és megakadályozta, hogy ez az ország egy európai, kulturált ország legyen. 
És föltétlenül felszabadítja a legveszélyesebbet, a xenofóbiát. Ezt a veszélyt a magam ré-
széről változatlanul érzem, azért mondom: ellentmondásos ez a jelenség. A népi írói 

414 Király István egy 1988. januári interjúban megnevezte barátját: „Legvilágosabban egyik legjobb ba-
rátom, Tétényi Pál értette meg velem, hogy miről van itt szó. A nemzet-vita után mondta: »Nézd, ha 
te itt a nemzetit fölszabadítod és hangsúlyozod, népünk első dolga lesz, hogy nekimegy a határoknak. A 
határokon viszont vasba veri a fejét, mert a külpolitikai tények mozdíthatatlanok. Akkor viszont hazajön, 
beleesik a búsmagyarkodásba és: üsd a zsidót.«” (Rejtőzködő, 1990. 211–212.)
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állásfoglalásra épp ennek a veszélynek az érzése vitt rá. Mivel 1956 a bundás, szűk látó-
körű, glóbuszban gondolkodni nem tudó, provinciális magyarkodásnak az – idézőjelbe 
tett – „forradalma” volt. „Dávid legyőzte Góliátot.”415 Holott csak rá kellett volna nézni 
a térképre, hogy lássa a realitásokat. Tehát ezeket a realitást nem néző, ’háryjánosos’, 
’nagyidais’ vonásokat, amik a nemzeti múltnak örök hibái, az ember ott érezte benne. 

De döntőbbnek éreztem a népi mozgalomban azt, hogy „a magyarság érték az 
emberiség csillagok felé vezető útján”, hogy ez az „adys” érzés is benne van, és ez össze 
tudja fogni minden ellenerővel szemben a nemzetet.416 Abban a vonatkozásban, hogy 
– megint Adyt idézem – „Bécs ellen és Minden ellen, ez a kis ország még remekeljen”.417 
Tehát ezt fel tudja éleszteni benne. És amikor nincs, ami távlatot adjon, mikor a szocia-
lizmus messzi távlata egyre ingóbbá válik, mikor emiatt az fenyeget, hogy az első olyan 
próbánál, amikor már nem hat a konszenzusteremtő gazdasági erő, ez a nemzet szétesik, 
mert nincs összetartó tudata. Ez az egyetlen lehetséges tudat, amit oda tudok adni neki, 
hogy „műveld a saját kertjeidet”, hogy így csinálj egy normális országot, ehhez pedig egy 
ideológiai hajtóerő van: a nemzeti érzés. Tehát ez volt az egyik alapkérdés. 

A másik alapkérdés ebből törvényszerűen következett: az, hogy „műveld a saját 
kertjeidet”, lényegében azt jelenti, hogy mindenki, aki becsületesen dolgozik, az már eo 
ipso forradalmár. Rényi e ponton nagyon erősen bírálta a gondolatmenetemet.418 Úgy 
látta: ez a tudatnak a lebecsülése, ösztönösség, satöbbi. Egy suszternek, aki jó cipőket 
csinál, és jól talpal, annak még semmi köze nincs a haladáshoz, a forradalmisághoz. 
Ahhoz tudat kell. 

A harmadik alapkérdés az ideológiai hangsúlyok problémája volt. Emiatt többen 
azt gondolták: voltaképpen azt akarom csak mondani, hogy dolgozzatok jobban, a ha-
zaszeretet érzésétől ösztönözve, hajtva, és a lényeges és nélkülözhetetlen intézményi 
és szerkezeti reformokat el akarom odázni. Mivel ez beletartozott a Gáspár Sándor 
kontra Nyers Rezső–Aczél vitakeretbe, úgy érezték, hogy mivel Gáspárnál a nemzeti 
kérdés kiélezett kérdés volt, én is ebbe a csoportba tartozom bele. Itt egyszerűen azt 
nem értették meg, hogy számomra – azért vagyok ideológus – mindig az ideológiai 
kérdések az elsődlegesek.

Akármennyire fontosnak tartom a gazdasági vagy politikai reformokat – túl-
becsültnek érzem. Fetisizáltnak érzem azt a véleményt, amelyik azt hiszi, hogy ezen 
múlnak a dolgok elsődlegesen, és nem azon, hogy emberek kellenek hozzá. Tehát, 

415 Jobbágy Károly a korábban (a 398. sz. jegyzetben) már említett, 1956-ban keletkezett A rádió mellett 
című versére utal. Ebben szerepel a sor: „Dávid harcol Góliát ellen.” 
416 „Én a jöhető veszedelemkor arra gondolnék, hogy a magyarság szükség és érték az emberiség s az em-
beriség csillagokhoz vezető útja számára. Hibáit, melyek óh nagyon-nagyon hibáim is, akkor félretolnám 
egy kicsit feledni, s csak az jutna az eszembe, hogy bármi áron meg kell védeni egy pláne katonai és ult-
ramontán gyilkossággal fenyegetett fajtát.” Ady: Vallomás a patriotizmusról. Szabadgondolat, 1913. október. 
Megtalálható Ady publicisztikájának gyűjteményeiben.
417 Ady: Levél ijú társakhoz. – II. „Óh, fiatalság, büszke mellek, / Be szeretettel ünnepellek, / Lelkem 
kevélyi, jó utódok, / Kik már tudjátok jól a módot, / Hogy Bécs ellen és Minden ellen / E kis ország még 
remekeljen, / Vagy úgy haljon meg, ahogy érdem: / Szabadság-vívás szent nevében.” 
418 Király István itt Rényi Péter Alapkérdésekről van szó című kritikájának azon vitapontjai utal, amelyek 
pl. a Vita és szövetség (Budapest: Szépirodalmi, 1980.) című kötet 138–139. lapján olvashatók.

hogy igazi változásokat csak emberekkel lehet csinálni. Az emberi tényező a legfon-
tosabb egy változás létrejöttében. Nem egy szerkezetet kell először megjavítani, ha az 
alapvető irányt helyesnek tartom, hanem az embereket kell olyanná tenni, hogy élje-
nek a szerkezettel. Mert azok az emberek, akik képtelenek voltak azokkal a mozgási 
lehetőségekkel élni például, amelyeket az akkori szerkezet adott, képtelenek lesznek 
bármilyen más szerkezettel élni. Ezt változatlanul érvényesnek tartom.

Ma, akik úgy „lihegnek”, hogy „a többpártrendszer, mint egy Isten, meg fog ben-
nünket váltani”, akik az érzületetika jegyében gondolkodnak mindig, és a felelősség-
etika jegyében a mellékhatásokat nem gondolják végig, tehát nem gondolkodó embe-
rek, azok változatlanul Nagyida-építő emberek. Ezek 1948–1949-ben „a szocializmus! 
a kommunizmus!” jelszót mondták ugyanezzel az elánnal és ugyanezzel a feljelentő 
buzgalommal. Most mondják emezt, ’56-ban mondták amazt. Tehát én a gondolkodó 
emberek hiányában látom a legnagyobb veszélyt a nemzet szempontjából. 

Ezt akartam A mindennapok forradalmiságá-ban kifejezni, hogy elsősorban 
emancipált, autonóm emberek kellenek, akik a maguk helyén élnek felelősséggel, a 
felelősségetika jegyében. Mivel minden jól végzett munka híradás a valóságról és a 
valóság kritikája, meggyőződésem, hogy ez előbb-utóbb meghozza a szükséges intéz-
ményi reformokat is. 

Viszont ebbe az álláspontba beleolvasták, főleg személyes motívumok alapján 
– pedig Gáspárt nem is ismertem, életemben egy szót nem beszéltem vele, nem is 
tudtam róla semmit –, hogy ez lényegében egy reformellenes, konzervatív álláspont, 
amelyik a „dolgozzatok jobban!” kérdéssel akarja megoldani azokat a problémákat, 
amelyeket intézményesen kellene megoldani. 

Ez a három kérdés kavargott tehát ott benne: 1. a nemzeti kérdés, illetve a naci-
onalizmus problémája; 2. a tudatosságnak a kérdése; 3. az intézményrendszer reform-
jának, illetve a tudat elsődlegességének vagy fontosságának a kérdése. De a három 
egymástól elválaszthatatlan volt. Ebből legigazságtalanabbnak a reformellenességet 
éreztem – tudniillik aki nem vak, az olvashatta, hogy a kanti emancipált ember volt 
számomra az eszmény, és a reformnak szerintem ez a kulcskérdése.

Sz. Á.: Ezt az álláspontot képviselte a Pozsgay-cikk is, nagyon erősen. 

A Pozsgay-cikk rendkívül fájdalmasan érintett. Azt eredetileg Pándi rendelte a Kriti-
kának. Pozsgay akkor még nem volt különösebb névvel rendelkező valaki. 

Sz. Á.: De már miniszter volt. 

Nem, nem. 

Sz. Á.: ’75-ben még nem volt? 

Nem volt még miniszter. Talán már miniszterhelyettes volt.419 De lényegében még 
mindenki úgy nézte, mint Aczélnak a meghosszabbítását. Tehát, hogy neki valami 
önálló politikai arca van, azt akkor még senki nem látta. 

419 Pozsgay Imre 1975-ben miniszterhelyettes volt, 1976. július 22-én lett kulturális miniszter.
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A cikket Pali annyira igazságtalannak érezte, hogy nem közölte, visszaadta neki. 
Erre a Népszabadság közölte le. Nem tudom, hogy ez hogyan történt. 

Megértettem: Pozsgay jóban akar lenni Aczéllal, és nekem Aczéllal akkor ezek-
ről a kérdésekről – furcsa módon – már kiélezett volt a viszonyom. És nekem az volt 
az érzésem, hogy Aczél a vitát – mivel napnál világosabb, hogy igazam van, és ő is érzi, 
hogy erősebbek az érveim – igyekszik visszaszorítani. 

Például Rényi ellenem írt cikkét nem engedte közölni. Rényi aztán kiadta kö-
tetben.420 De én mondtam Gyurinak – mert ő azzal érvelt, hogy „hát, téged akarlak 
kímélni” –: „engem ne kímélj, te tudod, hogyha ez a cikk megjelenik, az nekem csak 
jó, hogy én erre válaszolhatok. Ha engem akarsz kímélni, az én érdekemben, akkor 
jelenjen meg ez a cikk.” 

Ugyanígy volt egy tévévita,421 amit Huszár Tibor vezetett, és Pozsgay volt akkor 
rendkívül támadó. Azon a tévévitán is az volt az érzésem, és mindenki, aki látta, azt 
mondta, hogy abban az én fölényem volt nyilvánvalóbb, az én álláspontom győzött. 
Aczél ezt a tévéközlést is leállította. 

Amikor a legdurvább támadás jött Kardos György részéről a Rakétában,422 akkor 
megakadályozta szintén a nyílt vitát, teljes erejével. Annyira, hogy én Kádárig men-
tem fel a nyílt vita követelésével,423 de Kádár, aki ezekben a kérdésekben – furcsa mó-

420 Király István itt harmadízben említi Rényi Péter cikkét. Lásd a 413. és 418. sz. jegyzetet. – Nagy Péter 
(1920–2010) egy kéziratban fennmaradt önéletrajzi jegyzetében, 1993. október 12-i dátummal így em-
lékezik vissza arra, miért nem jelenhetett meg Rényi Péter cikke az Irodalomtörténet című folyóiratban, 
amelynek ő, Nagy Péter volt a főszerkesztője: „Hajdanában-danában – én meg nem mondom, hányban –, 
amikor megjelent Király publicisztika kötete »Hazafiság és nemzetköziség« [Helyesen: Hazaiság és forra-
dalmiság, 1974-ben], én Rényivel irattam róla kritikát. Jól lerámolta, dogmatikus marxista szempontból, 
ami mindig is volt neki. Ha az akkor megjelenik, nagy bomba lett volna, ezt is akartam. Rózsa [Pálmai 
Kálmánné Paál Rózsa az Irodalomtörténet technikai szerkesztője, egyszersmind a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság titkára] viszont elpletykálta az akkor már a Pártközpontban fungáló Molnár Ferinek 
[1928–1993, 1969-ig az ELTE-n adjunktus és az Irodalomtörténet szerkesztője, 1969-től az MSZMP KB 
tudományos, közoktatási és kulturális osztályának helyettes vezetője], aki felhívott, és letiltotta a Rényi-
cikk közlését. Rényi majd megőrült a dühtől – mégis, már KB-tag volt [Rényi Péter csak 1980-ban lett a 
KB tagja] –, de ezen nem lehetett változtatni. Nem is jelent meg a cikk, csak jóval később, Péter valame-
lyik kötetében. Az a gyanúm, hogy [Molnár] Aczél közvetlen utasítására cselekedett, különben nem mert 
volna [ilyet csinálni].” (A Nagy Péter-emlékezés leánya, Nagy Piroska birtokában van. Ezúton köszönjük, 
hogy engedélyezte a szöveg közlését.)
421 A vitát 1975-ben vették föl a Magyar Televízióban. A vitavezető Huszár Tibor volt, a három résztve-
vő: Pozsgay Imre, Király István és Sükösd Mihály író-esszéista. Az eszmecsere 28 lap terjedelmű, szer-
kesztetlen gépirata fennmaradt, és Agárdi Péter birtokában van. A felvétel egy 2020. májusi információ 
szerint nem szerepel az 1975-ben működött Magyar Televízió jogutódjának nyilvántartásában.
422 Kardos György (1918–1985) a Katpol majd az ÁVH tisztje majd foglya, 1961-től haláláig a Magvető 
Kiadó igazgatója. Írása, Képzelt társalgás Fejes Endrével (A Cserepes Margit házassága ürügyén) címmel az ál-
tala szerkesztett Rakéta Regényújság, 1976. november 30-i számában jelent meg, a 32–33. lapon. További 
adatokért lásd a Napló, 2017. 469. skk. lapját.
423 Lásd a Napló, 2017 1977. február 4-i bejegyzését. – Király István és Kádár János levélváltása megtalál-
ható a Király-hagyatékban: MTA KIK Kt Ms 2228/20-23. Ugyanitt, Ms 2228/19-35 szám alatt vannak 
az ügy további dokumentumai, pl. levelezés Jovánovics Miklóssal, Óvári Miklóssal, Aczél Györggyel, a 
Központi Ellenőrző Bizottsággal, valamint egy interjú gépirata: ezt Erki Edit az Élet és Irodalom számára 
készítette. Az interjú végül nem jelent meg. Kádár János 1977. február 4-én kelt levelében ezt írta róla: 
„Levelének mellékletei közül nem tartom sikerültnek az Élet és Irodalom számára készült december 14-i 

don – vonzódott az én álláspontomhoz, úgy látszik, előzőleg már konzultált Aczéllal, 
és ennek is elmaradt a nyílt vitája. 

Tehát általában Aczélnak itt végig az volt a taktikája: a nyílt vitától való visz-
szatartás. Ebben az időszakban nagyon megromlott vele az emberi kapcsolatom. 
Mélységesen. Azt aztán egy tragikus esemény változtatta meg: ’78-ban öngyilkos lett 
a bátyám, és egyszerűen, hogy a becsületét visszapereljem, szükségem volt segítségre, 
valakire, aki megfelelő erővel rendelkezik, hogy a rágalmaktól megtisztítsa a nevét, és 
akkor fordultam Aczélhoz, aki ilyen emberi dolgokban mindig rendkívül készséges 
volt, és ebben is annak bizonyult. Tehát utána helyreállt a viszonyunk, de nem a régi 
formájában. Ennek a néhány évnek a súrlódása, kiélezettsége és mérge mindig benne 
maradt a kapcsolatunkban. 

Sz. Á.: Beszéltünk magyar vonatkozásokról és beszéltünk a populizmusról, de kihagytunk 
közben egy öldrajzi régiót, nevezetesen Kelet–Közép-Európának a nemzetiségi problé-
máját, ami belejátszik a nemzeti kérdésbe. A Kádár-kormány egy nem-nacionalista vagy 
antinacionalista kormány volt és lehetett csak ’56 után, hiszen a forradalmi szimbolikát lefog-
lalta magának a forradalom vagy ellenforradalom, vagy népfelkelés, ki milyen politikai íz-
léssel közeledik hozzá. Tulajdonképpen az egyetlen antinacionalista kormány volt és maradt 
Európában, mert a környező országokban a bolsevizmusnak és a nacionalizmusnak elég erős 
kombinációit találjuk. És elszakítottuk a kérdés történetében a Rákosi-korszaktól is, amely 
egyfelől mereven lojális volt minden nemzetiségi elnyomással, ami a környezetünkben vég-
bement és máig meghosszabbítva is végbemegy, ugyanakkor egy nagyon erős hagyományt, 
kötelező hagyományt, ideológiai hagyományt írt elő a Dózsa-, Rákóczi-, Kossuth-kultusszal, 
aminek megtalálhatók a paralel megfelelői a románoknál is, a szlovákoknál is Jánosík be-
tyárral, az oroszoknál is a Rettenetes Iván-, meg Szuvorov-, meg Alexander Nyevszkij- vagy 
Kutuzov-kultuszban. Ha ebbe a térségbe helyezzük és összekötjük még az ’50-es évekkel is, 
akkor hogyan néz ki ez a probléma? 

A leglényegesebbre kérdezett rá, mert ez nagyon alaposan belejátszik. 
Ha leegyszerűsítve tárgyalom a dolgot, hogy a mai álláspontom lássék – és a 

mai tudatomban lényegében az akkori állásfoglalásaim is visszavetülnek számomra 
–, Magyarországnak nem azt a sorsot szánom, hogy egy „balkáni Ausztria” legyen, 
hanem hogy egy „magyar Provence” legyen. Egy balkáni, mucsai Ausztria, ez na-
gyon erős vonzás jelenleg. Ahol csak azt érzik, hogy mi ugyanolyan európai or-
szág lehetünk, mint Ausztria. Én élményszerűen éltem meg még, Metternichnek 
mennyire igaz a mondása, hogy „Ázsia a Landstrassénál kezdődik”.424 Tehát Ázsia 

interjút, különösképpen azért, mert az annyira fontos és aktuális Ady-év apropóján egészen mással, Ré-
vai József és az 1949−53-as időszak politikai értékelésével foglalkozik.” A MSZMP első titkára szerint 
egyébként „[a] párt 1949 és 1953 közötti általános politikai irányvonalát ma nem szükséges értékelni, sem 
újraértékelni – még egyes területek vonatkozásában sem –, mert ez időtálló módon megtörtént az 1956. 
decemberi és néhány későbbi Központi Bizottság-i és kongresszusi határozatokban [sic]”. (MTA KIK 
Kt, Ms 2228/22. – Király István és Kádár János levélváltását közli Huszár, 2002. 486–490. A Huszár Tibor 
szerkesztette kötetből idézi Standeisky, 2005. 328.)
424 A Metternichnek tulajdonított mondás – „Asien fängt auf der Landstrasse an” – a Bécset Magyaror-
szággal összekötő országút bécsi szakaszára vonatkozik.
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Ausztria után van. Gyerekkoromban azzal a büszke tudattal mentem ki, hogy itt 
én vagyok Európa, aki az európai kultúrát képviseltem évszázadokon át. Ott meg 
kellett éreznem, hogy Balkán vagyok az emberi tudatban és az európai tudatban. És 
a balkáninak kijáró vállveregetés és fölényérzet fogadott. Ez nagyon korán elültette 
bennem azt a gondolatot – és ez végig bennem maradt –, hogy nem szabad a mucsai 
szerepet játszani, aki örül, hogy vállon veregetik és örül, hogy elcsodálkoznak, hogy 
jé, ez is tud beszélni, hanem daccal kell felelni, az Ady-féle „Nyugat ellen Nyugatot 
hozz” dacával.425 

A „mucsai Ausztria” koncepciót felesleges kifejtenem. Nap mint nap produkál-
juk a „mucsai Ausztriát”. A „magyar Provence” meg azt jelenti, hogy ahogy a keresz-
tény kultúrában Provence úttörője volt a reneszánsznak, és mivel a keresztény kultúra 
a világ fejlődési iránya volt, a kis Provence, mint ennek a keresztény kultúrának a 
része és a reneszánsznak az élországa, kitörölhetetlen az emberiség történetéből.426

Valahogy úgy érzem, hogy ha a szocialista kultúra világjövője a világtörténelem 
tényleges akarata, akkor Magyarország betölthet egy Provence-szerepet. Ez a döntés, 
ez a választás, ez a „Nyugat ellen Nyugatot hozz”, nagyon erősen bennem volt mindig, 
és az álláspontomat alapvetően befolyásolta. 

A Molnár Erik-vitának és Molnár Erik téziseinek az volt az alapgondolata, hogy 
a nemzeti gondolat és a marxizmus szövetsége a dogmatizmussal egyenlő. Molnár 
Erik itt visszatért saját magának egy korábbi álláspontjához. Ő a ’30-as években a 
népfront-gondolatot elutasította. Nem értette meg, és főleg nem értette meg a nép-
front-gondolatnak azt a részét, amelyik a parasztsággal való szövetség és így a népi 
írói mozgalommal való szövetség kérdéseit helyezte előtérbe. Neki itt kezdődött, a 
’30-as években, a vitája Révaival. 

Molnár Erik ott „csúsztatott”, amikor ezt a múltat, ahol ő a legszélsőségesebb 
szektás álláspontot képviselte egy népfront-gondolattal szemben, letagadta. Szerin-
tem az a kommunista koncepció, amelyik a parasztsággal és az azt kifejező ideológiai 
erővel, a népi írói mozgalommal kereste a szövetséget, a népfront-gondolatnak a tö-
kéletes, magyar viszonyokhoz szabott formája volt. Aki Magyarországon népfrontban 
gondolkodik, annak látnia kell, hogy itt ez a legnagyobb ideológiai, társadalmi erő, 
ezzel kell tudni mindenekelőtt megegyezni. 

Az a tetszetős gondolat – de hiszen Rákosiék ezt csinálták az ’50-es években! –, 
amit Faragó Vilmos cikke427 most felelevenített, hogy lényegében az egy nacionalis-
ta dolog volt – ott a szavak és tettek legegyszerűbb összehasonlítása világossá teszi, 
hogy ez mennyire nem igaz. Tehát mennyire csak egy manipulációs, demagóg anyag 
volt a nemzetire való hivatkozás, és a tettek, amiken ez múlik, mennyire más irányba 
mentek. Ehhez nem kell érvelés, ez nyilvánvaló. Tehát, ha én falsul vitázok, akkor 
nem egy manipulációs technika ellen, hanem egy történelmileg helyes gondolat ellen 

425 Ady: Utálatos, szerelmes nációm
426 Király István: Magyar Provence? Levél az ideológiáról és a történetírásról. Napjaink, 1989. 4. sz. 4–7. Lásd 
a Petőitől Tandoriig című kötetben.
427 Faragó Vilmos: Még mindig az ötvenes évek? Élet és Irodalom, 1989. január 27. l. – Vö. Napló, 2017. 1989. 
január 27.

vitázok, amit ez a manipulációs technika felhasznál. Ez olyan, mint hogyha a nacionál-
szocializmus elleni küzdelemben valaki úgy érzi, hogy a szocializmus ellen kell küzde-
ni, mert a manipulációs technikában az játszotta a főszerepet. 

Itt a helyzet végig nem gondolásáról és nem értéséről volt szó, amelyik egy ma-
nipulációs technikát összetévesztett az alapkérdéssel. 

Ehhez a gondolathoz, a megmaradásos nemzettudathoz sajnos a világon min-
denütt szükségszerűen hozzátartozik valamifajta xenofóbia (és ennek a kiküszöbö-
lése kulcskérdés). A harmadik világnak az ilyen típusú gondolatait elemezve látom 
– sajnos csak fordításokban tudtam hozzájutni az ilyen tárgyú írásokhoz –, hogy a 
dél-amerikai, közép-amerikai, afrikai, ázsiai hasonló típusú mozgalmaknak mind jel-
lemző ismérve a városellenesség, mert a város a gyarmatosítónak a törzshelye, és a 
xenofóbia, mert a gyarmatosító a jövevényekre támaszkodik elsősorban. Tehát nem-
csak az idegent gyűlölik, a gyarmatosító idegent, hanem azoknak a kiszolgálóit is, akik 
többnyire szintén a jövevényekből kerülnek ki. 

Ez a xenofóbia nálunk mint antiszemitizmus élt és jelent meg, és járja át na-
gyon erősen a tudatot. Ennek a következménye az, hogy a magyar haladó értelmi-
ségnek két értékes része – az urbánus és a népies szárny – állandóan egymásnak 
esnek, mert nem értik egymást. Képtelenek az empátiára, az egymás fejével való 
gondolkodásra, és emiatt ez a kérdés újból meg újból elmérgesedik, és helytelen vá-
gányra kerül. Szerintem például helytelen vágány az, amelyik a „kisnépi” nemzetfél-
tést a dogmatizmussal azonosítja, mivel ott manipulatív ideológiaként kulcsszerepet 
játszott. 

E ponton Zbigniew Brzezinski tette rám a legnagyobb hatást. Brzezinskinek 
nem tudom, mikor jelent meg az első kelet-európai kérdést tárgyaló könyve…428 Ak-
kor Brzezinski még nem volt vezető, nem volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, még 
csak egyetemi tanár volt. Ő fejtette ki azt az elvet, hogy az amerikai politika a ke-
let-európai országokkal szemben rossz politikát követ. Tudniillik a nacionalista moz-
galmakat támogatja, holott ezek a nacionalista mozgalmak kétélűek. Ezek ugyanúgy 
fordulnak a nyugat ellen, mint a kelet ellen. 

Ő Lengyelországot hozta példának, de ha elemzi például a Magyar Demokrata 
Fórum embereinél ezt a kettősséget, ott találja náluk is. Tehát a kelet-európai nacio-
nalista mozgalmaknak ezt a kétfrontúságát Brzezinski, mint jó kelet-európai, ponto-
san értette. Azt mondja tehát, nem erre kell hivatkozni, hanem arra, ami Kelet-Eu-
rópában közös, azaz a nyugati értékeknek a tisztelete, és a nyugati értékek kapcsán a 
nyugat iránti vonzódás. Erre kell építeni. A nemzeti tudat keresztezi Amerika politi-
kai szándékait, mert egyrészt ezeket a kis népeket egymás ellen uszítja, a belső ellenté-
teik kijönnek, és Amerikának nem célja, hogy kijöjjenek. Másrészt pedig egy bizonyos 
szituációban ezek a nyugat ellen fognak fordulni. 

428 Zbigniew Brzezinski (1928–2017) – Lengyel születésű amerikai politológus, aki 1977-től 1981-ig 
Jimmy Carter amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója volt. Könyve, amelyre Király István utal: 
Alternative to Partition: For a Broader Conception of America’s Role in Europe. Atlantic Policy Studies. New 
York: McGraw-Hill, 1965.
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A magam részéről pedig ennek a megmaradásos nemzettudatnak épp ezt az 
„anti-western” jellegét éreztem rendkívül lényegesnek. Tudniillik fájdalmasan látom, 
hogy itt a tudati illúziók között ugyanolyan veszélyt, mint a nacionalizmus, a nyu-
gat-mitizálás jelent. A nyugat-mitizálás jelen van, és ennek a nyugat-mitizálásnak az 
ellenében a nemzeti öntudatot valahogy ébren kell tartani, hogy az adott ország egy 
függő helyzetből ne menjen át egy rosszabb, az identitását jobban fenyegető, másfajta 
függő helyzetbe. Hogy legalább – a mai terminológiával mondom –, legalább egy Eu-
rópa-gondolatot érezzen sajátjának, és ne egy abszolút Amerika-imádatot. Tehát ne 
következzék be a függő helyzetbe való átcsúszás egy ilyen nyugat-mítosz által. 

A nemzeti tudatnak a megmaradásos formáját ebből a szempontból is lénye-
gesnek találtam. Mert a kulturális identitásvesztés óriási fenyegetés a Nyugat-Európa 
közelében élő kis népeknél. Rendkívül nagy veszély. Elhal a nemzeti filmgyártásuk, 
elhal lényegében a nemzeti kultúrájuk szinte teljesen, hogyha ez ellen nem épít ki a 
nemzet önmagában egy védelmi falat… És Nyugat-Európában ebben a vonatkozás-
ban is védelmi falat építettek ki. A furcsa az volt, hogy azzal vádoltak, hogy én itt 
lényegében a szovjetek ellen korbácsolom fel a nemzeti érzést ezzel az állásponttal. 
Őszintén megmondom, abban az értelemben, hogy a nemzeti identitásomat nekem a 
szovjetektől kell féltenem, nincs olyan nagy félelem bennem. Sokkal nagyobb félelem 
van a kulturális identitásom miatt. De itt a vitába, főleg a felszín mögötti vitába na-
gyon erősen belejátszott, hogy én szerintük szovjetellenes vagyok. Ennek lett a követ-
kezménye, hogy amikor a Szovjet Irodalom szerkesztésére fölkértek, vállaltam. Holott 
semmi sem lett volna könnyebb, mint az, hogy visszautasítsam. Mert ez egyszerűen 
olyan valami, amihez nem értek, mert nem foglalkoztam soha a szovjet irodalommal, 
oroszul, amióta Mari van, azóta még beszélni is elfelejtettem, mert ő olyan tökéletesen 
tolmácsol, hogy teljesen felesleges volt. Olvasni mindig keveset olvastam, csak amit 
föltétlen muszáj, mert négyszeresen lelassítja az olvasást. 

Tehát semmi nem lett volna visszautasítanom szakmai okokból. De ezért vál-
laltam el hangsúlyozottan – hogy olyat vállalok el, amihez nem értek – társadalmi 
munkában, tehát fizetés nélkül. Azt hiszem, én vagyok Magyarországon az egyetlen 
főszerkesztő, akinek nincs főszerkesztői fél-fizetése vagy félállása, vagy semmi. Tár-
sadalmi munkában csináltam. Csak egyszerűen azt a vádat akartam kikapcsolni, hogy 
én szovjetellenes vagyok – ami ennek a vitának a sodrában nagyon erősen előtérbe 
került. 

És még egy kérdés, amit szintén fölvetett: konkrétan Berend T. Iván köny-
véhez kapcsolódom.429 Berend könyve ezt a centrum–periféria koncepciót magáévá 
téve, Kelet-Európát elsősorban a zavaros, fasisztoid eszmék szülőhazájának gondol-

429 Király István utalásának megfejtéséhez Berend T. Iván segítségét kértük. Készséges válaszát ezúton 
köszönjük. Ezt írta: „Egészen biztosan a Válságos évtizedekről van szó, aminek akkor már a harmadik 
kiadása jelent meg [Budapest: Magvető, 1987.], bár a [Ránki Györggyel közösen írott, e témával foglalko-
zó] 1982-es angol könyvnek [The European Periphery and Industrialization, 1780–1914. Cambridge University 
Press] volt magyar előzménye, egy Ránkival együtt szerkesztett kötetben [Gazdasági elmaradottság, kiutak 
és kudarcok a XIX. századi Európában. Az európai periéria az ipari forradalom korában. Budapest: Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, 1978.], amiben mi is publikáltunk erről egy tanulmányt. Azt azonban nem 
hiszem, hogy Király Pista olvasta volna.”

ja és tárgyalja. A periféria hozza a sötét dolgokat. Én ezt peremvidéknek neveztem. 
Mikor az Ady-könyvemben ezt a fogalmat – „peremvidék” – megalkottam, hosszan 
gondolkodtam, mert Wallersteinnek a centrum–periféria koncepciójáról430 tudtam, 
és úgy gondoltam, hogy perifériát fogok mondani. Utána rájöttem, hogy ez önkénte-
lenül pejoratív. Én pedig épp azt akarom mondani, hogy itt értékek születnek, hogy 
a peremvidék az értékeknek a létrehozója. Tehát a periféria kifejezéssel emiatt szakí-
tottam. Ahogy Berend gazdaságtörténészként közeledik hozzá: úgy valóban Kelet-Eu-
rópa inkább periféria. De én ideológusként, szellemtörténészként közeledem hozzá, 
ezért számomra „peremvidék”. Ide tartoznak a kelet-európaiak Tolsztojtól kezdve a 
spanyol kilencvennyolcasokig,431 akik tehát Európa peremét alkotják, ugyanakkor új 
európai gondolatok megfogalmazói. Tehát én ezt az oldalát akartam hangsúlyozni. És 
rendkívül fontosnak érzem, hogy a nemzet ezt az öntudatot tegye magáévá, és ne ezt 
az elhibázott öntudatot, amit mindenáron bele akarnak verni, hogy ő ilyen meg olyan 
Európa. Nem! Ő a peremvidék! És a peremvidék öntudattal formálja és alkossa meg 
önmagát, és ne egy téves európai illúzióval! 

Tehát a vitákba ez is belejátszott, mert – ahogyan már utaltam rá – Aczélban va-
lóban rendkívül sok volt az olyan vonzalom, amit úgy nevezünk: eurokommunizmus. 
Amit az eurokommunizmus hozott létre és valósított meg. Az eurokommunizmusról 
a magam részéről úgy éreztem, hogy az előbb-utóbb átmegy tökéletesen a szociálde-
mokráciába. 

Sz. Á.: Mint, ahogy most [az 1980-as évek végén] át is megy az egyik vonal. 

Mint ahogy át is megy. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy a kommunizmus a kire-
kesztetteknek, a szegényeknek, a világ elmaradottabb részeinek elsősorban az előre-
hajtó gondolata, az Ady-féle „Nyugat ellen Nyugatot hozz” gondolatnak egy sajátos 
változata, amelyik a gazdagság-szegénység ellentétében a szegények oldalán van, de 
úgy, hogy a gazdagság szellemi kincseit magával hozza. Tehát ezek a dolgok valahogy 
így kavarogtak bennem. És kavarognak most is, hiszen a mába nyúlnak át… 

Sz. Á.: Persze. A szociáldemokráciát vagy a szociáldemokrata gondolkodást megalkuvásnak 
tartja? 

430 Immanuel Wallerstein (1930–2019) amerikai gazdaságtörténész elmélete – „core (center)–periphery” 
–, amelyet The Modern World-System című munkájában fejt ki: a könyv első kötete 1974-ben, negyedik 
kötete 2011-ben jelent meg. Munkáinak, történelemfelfogásának summája magyarul: Bevezetés a vi-
lágrendszer-elméletbe. Ford.: Koltai Mihály Bence. Budapest: L’Harmattan–Eszmélet Alapítvány, 2010. 
(Eszmélet kiskönyvtár.)
431 A spanyol „kilencvennyolcasok” írodalmi mozgalma az 1898-as esztendőről kapta nevét: ebben az 
évben szenvedett katonai vereséget Spanyolország az Egyesült Államoktól, veszítette el utolsó gyarma-
tait – Kubát, Guam szigetét, Puerto Ricót, a Fülöp-szigeteket –, és ez mélyreható változásokhoz veze-
tett a spanyol társadalomban. A „kilencvennyolcasok” tagja volt többek között a baszk Unamuno (1864 
–1936) és Pio Baroja (1872–1956), a granadai Ángel Ganivet (1865–1898), a galiciai drámaíró Ramón del 
Valle Inclán (1866–1936), a „spanyol Zola”-ként emlegetett Benito Pérez Galdós (1843–1920), az esszé-
ista Ramiro de Maeztu (1875–1936), az Azorín néven ismert regényíró, esszéista, kritikus José Martínez 
Ruiz (1873–1967) és a filozófus Ortega y Gasset (1883–1955), aki a legfiatalabb „kilencvennyolcasnak” 
tekintendő. Az adatokért Csuday Csabának tartozunk köszönettel.
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Hogy megalkuvás-e? A szkizmának, a szakadásnak a lényege az volt, hogy az egyik fél 
azt mondta, a híres bernsteini tézist idézve: „A végcél semmi, a mozgalom minden.”432 
Azaz van egy, az emberi természethez szabott racionális termelési mód, ez a kapitaliz-
mus. A szocializmus mint mozgalom arra kényszeríti ezt az optimális termelési módot 
– mert ez a racionális, az ember valóságához szabott –, hogy minél erősebb szociális 
szempontokat vigyen be a maga politikájába. Tehát egy szociálpolitikai védőhálót fe-
szítsen ki alatta. Ez a koncepció gyönyörűen igazolódott a svéd példában, vagy akár a 
nyugat-német példában: történelmileg igazolt koncepció. 

A másik variáció ezzel szemben azt mondta: igenis fontos a végcél, a szocialista 
társadalom. Ez alternatívát tárhat az emberiség elé. Addig az emberiség úgy gondolta, 
hogy csak az önzés, az érdek törvényei szerint építheti fel a maga társadalmát, mert 
az racionális és embernek megfelelő. Ez adott egy alternatívát, hátha lehetséges más-
képp. Ez az alternatív útja az emberiségnek – egyelőre nem működik. Nem tudott jól 
funkcionáló társadalmat létrehozni. De hetven év ebben nem érv. 

Sz. Á.: Ez igaz, csakhogy nemcsak, hogy egy funkcionáló társadalmat nem tudott létrehozni, 
hanem százmilliókban mérhető az áldozatainak a száma. 

Ki adta már össze, hogy a polgári társadalom áldozatainak a száma hány, mennyiben 
mérhető? 

Sz. Á.: De éppen hetven év alatt. 

Ilyen tények vannak. Ilyenek. Ha maga egyszer összeadja, hogy mennyi a polgári 
társadalom áldozatainak száma az első világháborútól visszafelé számított hetven év 
alatt, 1844-től 1914-ig, nem tudom, hogy sokkal rosszabb, alacsonyabb szám jön-e ki. 
Mindez nem az itt lévő, és óriási mértékben felesleges áldozatokat követelő tetteket 
menti, hanem egyszerűen csak egy objektív történelmi gondolkodásra figyelmeztet. 
Tudniillik a jelen helyzetben ezek az áldozatok – a sztálinizmuséi –, mind a polgári 
képmutatásnak az érvei. 

Ne haragudjon, de ne menjünk bele ebbe a vitába, mert nagyon messze vinne. 
A világon jelenleg Angliának a legnagyszerűbb az emberi atmoszférája. Most 

már talán Amerika vetekedik vele, kezd felnőni hozzá, de legjobban élni Angliában 
lehetett. Az életkultúra, az életminőség ott volt a legmagasabb, és ott a legmagasabb 
az emberi figyelem, tapintat. Nem véletlen, hogy a legnagyobb angol írók annyit be-
széltek az angol képmutatásról, mert tudták, hogy közben a gyarmatokon mi folyik. 
S ha az angliai életmódnak a titkát valaki érteni akarja, legjobb, ha elmegy a Viktória 
Múzeumba, és megnézi, hogy a világ egészének milyen gazdagságán, tehát másfelől 
tekintve a világszegénység milyen mélységén épült fel. 

Ez a kastély- és alvég-gondolat, amiről beszéltem az elején. A kastélyban rend-
kívül jó volt élni. Sokkal kulturáltabb, mint az alvégen. Kedvesek voltak egymáshoz az 

432 A szakadás, a skizma jelentése itt: a kommunisták kiválása a szociáldemokráciából. Eduard Bernstein 
(1850–1932): „Das, was man gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung 
alles.” 

emberek. Nem veszekedtek, figyelmesek, kulturáltak voltak, de a Betyár alvégre utaló 
mondatai máig igazak: Móricz betyárjának az alvég-léttanra utaló mondatai.433

Ezt fájdalmasan éreztem, mivel tanár vagyok, és egy tanár számára nincs nehe-
zebb, mint amikor az elszigetelődését érzi meg. Tehát a maguk nemzedéke annyira 
csak a szocializmusnak a borzalmait, áldozatait és a nem funkcionáló voltát látja, hogy 
itt csak egy messzibb érvelés segít. Itt meg kell várni a történelemnek az érvelését. 

Itt nagyon nehéz olyan közvetett érvekkel élni, hogy számold össze a polgá-
ri társadalom áldozatainak a számát. Most mondják, hogy ’56 után mennyi kivégzés 
volt… Senki sem hasonlítja össze, hogy tizenkilenc után a Horthy-hadsereg, a Hor-
thy-különítmény valami ötezer embert ölt meg alig egy év alatt. Ki csinálja meg itt az 
összehasonlításokat, ki helyezi bele valóságos történelmi összefüggésbe a dolgokat? És 
ilyenkor, amikor egy ilyen etikai sokk rád tör, nem is lehet. Ilyenkor tudom, hogy az 
érvek nem hatnak. 

Mi az, amiben bízom? Hogy az emberiségnek van alternatívája. Ez messzire szó-
ló döntés. Ez többé kitörölhetetlen. Addig az emberiség azt hitte, hogy csak egy módon 
élhet. Csak a racionális érdek, gazdaság számít. Most felsejlett, hogy van alternatíva. 

Egy másik érv: a század végén megint ez a gondolat adott egy új alternatívát: 
lehetséges, hogy háború nélkül él az emberiség. Ez behozott az emberiség történeté-
be olyan értékeket, mint az egyenlőség, az egyenlő esély és az életminőség. Mindez 
jelenleg jobban realizálódott – még az egyenlő esély is – mondjuk Svédországban, és 
az életminőség is, az igaz. De az említett értékeket ez a gondolat hozta és dobta be, és 
próbálta először a gyakorlatban megvalósítani. 

A történelemben lehetetlen, hogy ezek az alapigazságok elhalványodjanak. A 
pillanatnyi morális emberi megrázkódtatás elfedi őket, és történelmietlen szemlélet 
érvényesül a megítélésük kapcsán. 

Mindezt fájdalmasan élem meg. Mert hát maga a hallgatóm volt, tudja, hogy 
milyen elszigetelő kampány indult ellenem. S tudja, hogy egy embernek, akinek a 
szenvedélye a tanítás és a tanár-lét, ez mennyire nehéz volt, és mennyit kellett ezen az 
egész kérdésen töprengenem. És hogy igyekeztem átvenni, elfogadni mindazt, amiben 
– úgy éreztem – igaza van.

Ha a gondolataim alakulását nézem, ’56 utáni gondolkodásomban két dolog vál-
tozott. Az egyik, hogy a forradalmár-eszmény számomra a lelkesedő ember helyett a 
gondolkodó ember lett. 

Rodinnek a Gondolkodója van mindenütt beállítva még mementómként is az 
életemben, mint kép, hogy sose feledkezzek meg erről. Azaz, mivel magam is Jókai-
nevelt vagyok, mint az egész ország, hogy a Max Weber-i megkülönböztetésben az 
érzületetika ne sodorja el a felelősségetikát. Az érzület-etika egyenesen megy a cél felé, 
míg a felelősségetika gondolkodva megy a cél felé, és mérlegel, és mellékhatásokra fi-

433 Móricz Zsigmond 1936-ban megjelent Betyár című regényének Első éneke 5. részéről van szó, amely-
ben a kastélyban élő fiatal özvegyasszony, Dea és a „Szörnyű Jóskaként” az ebédlőbe belépő, és a grófi 
családot kirabló Avar Jani között zajlik szópárbaj. A „betyár” egyebek között ezt mondja: „Értse meg, hogy 
a szegénynek semmiféle módja, lehetősége nincs arra, hogy kimásszon abbul az utálatos szegénységbül… 
Soha nem bírtam odáig jutni a becsületes, szorgalmas munkával, hogy csak öt forintom legyen félretéve.”
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gyel. Tehát az egyik gondolat ennek az embertípusnak az átfogalmazása a gondolkodó 
ember irányába. 

A másik pedig a partikularitás–nembeliség dialektikájának az újraértékelése. El-
sősorban a maguk nemzedéke volt az, amelyik erre figyelmeztetett. Olyan írók, mint 
például Tandori, Esterházy. A nembeliség és a partikularitás szembeállítása alapat-
titűdje volt az életemnek. Ebben – egyre inkább érzem – benne volt az a gondolat, 
hogy a nembeliség eleve több, mint a partikularitás. Könnyen leírom az egyénit, a 
személyest, a személyiséget, az egyszeri embert. Tehát a történelemcsinálókat érzem 
fontosabbnak, és nem a történelem elszenvedőit. A hierarchizált zárt dialektikát ré-
szesítem előnyben, ahol a nemzetközi – ami a nembelinek a pandant-ja – eleve több, 
mint a nemzeti, és az egyik a másiknak alá van rendelve, ahol – lásd: „döntsd a tőkét ne 
siránkozz, ne kapkodj minden kis szilánkhoz”434 – a kis szilánk eleve lejjebb van ejtve. 

Ma már úgy látom: ezt a zárt hierarchizált dialektikát, amelyik a rész és egész 
hegeli ellentétpárjában az egészet eleve többnek tartja, mint a részt, át kell cserélni egy 
nyitott dialektikává, ahol a kettő egyenrangú félnek tekinthető, és az élet centrumába 
be kell hozni azt, ami a döntést lehetővé teszi: a dialógust. Tehát a dialógusetika, a 
„belátás” – Németh Lászlótól kérve a szót435 – így került a centrumba. Ezek rendkí-
vül lényeges önkorrekciók számomra, és tudom, hogy alapvetően változtatták meg 
a gondolkodásomat és a magatartásomat, de nem tudták abban az irányban megvál-
toztatni, hogy azt az alternatívát, amelyik a szocialista társadalomban mint lehetséges 
perspektívában megnyílt, teljesen átfogalmazzák, és belenyugodjak abba – ami a szo-
ciáldemokrata gondolattal való vita lényeges pontja –, hogy az emberi természet csak 
az önzés jegyében képes gazdaságot csinálni, és a szocializmus nem tehet mást, mint 
hogy erre rákényszerít legalább egy szociálpolitikát. 

Úgyhogy az elvi különbséget változatlanul érzem. Az, hogy közben a szocializ-
mus a szociáldemokráciából rengeteg dolgot vesz át?… A szociáldemokrácia is átvett a 
kommunizmusból. Például az életminőség gondolatát. Ez a szocialista társadalomnak 
az alapgondolata. Nem véletlen, hogy a szociáldemokrácia kénytelen is volt ejteni. 
Tudniillik az életminőség gondolata nem illeszthető be egy olyan társadalom keretei 
közé, amelyik a gazdaságba nem viszi le a humánumot, amelyik eleve nem humanizált 
területnek véli a gazdaságot, ahová nem lehet bevinni az ember szempontjait. 

Tehát az a polarizáció, ami az elváláskor436 volt, ami még jobban kiéleződött, 
hamis és téves polarizáció volt. Egyszerűen hamis és téves, mert mindegyik törek-
vésben ott volt, hogy szociálisan biztosítani kell az embereknek egy különb létet. De 
bármennyi is a közeledés, ezeknek az alternatíváknak a másfajta megválaszolásában a 

434 József Attila: Favágó. Mint korábban már jeleztük: helyesen „…döntsd a tőkét, ne siránkozz, / ne szisz-
szenj minden kis szilánkhoz!” 
435 Király István az 1986-os rádióbeszélgetésben így szól a Németh László-i „belátás” fogalomról: „Németh 
László ’45-ben kiküzdött magának egy új kategóriát a minőség mellé, a belátást és az utópiát teljesen a 
reformgondolatba vitte át.” – Az Égető Eszter című regény a „belátás és férfihóbort küzdelmében adja 
társadalombírálatát” – nyilatkozta művével kapcsolatban Németh László. (A felelősség szorításában. Jelek 
a társadalomnak, 1945–1975. Budapest: Püski, 2001. A kötet hozzáférhető az interneten: Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Digitális Irodalmi Akadémia, Németh László kötetei.)
436 Ti. a szociáldemokrata és a kommunista mozgalom, illetve ideológia elválásakor.

szocialista társadalom egy más törvényű társadalom felépítése lesz. A különbség meg-
marad köztük. 

Ezt a problémát egyébként a szociáldemokrácia jobban érzi, mint nálunk pél-
dául a humanisták.437 Nagyon jól látják, hogy a világ alapvető kérdéseit nem lehet-
séges megoldani szociálpolitikai törvényekkel, azaz a szegénység–gazdagság ellentéte 
a világban feszítőbb, mint valaha. Amit a szociáldemokrácia meg tudott oldani egy 
országon belül egy szociálpolitikával, azt nem tudja megoldani világméretekben. És 
nem véletlen, hogy a legnagyobb jelenlegi gondolkodó szociáldemokrata politikust, 
Willy Brandtot438 úgy foglalkoztatja ez a kérdés. Tudniillik ez az alapkérdések egyike. 

Sz. Á.: Tanár Úr, az előbb kimondott két fogalmat, ami nyithat egy új fejezetet még a beszélge-
tésben. Ez a „történelem elszenvedői és a történelem csinálói”. – Két cikluson át volt országgyű-
lési képviselő. Nem is tudom, hogy milyen volt abban az időben a parlament. Azt tudom, hogy 
voltak nevezetes vitái. A költségvetés elfogadáskor tartózkodott, illetve ellene szavazott. De 
milyen lehetőségei voltak a ’70-es években a parlamenti képviselőnek? Mikortól volt pontosan? 

Három turnuson keresztül voltam képviselő, ’71-től ’85-ig. 
Itt lényegesnek tartom, hogy beszéljek arról, hogy miért mondtam le, miért 

nem vittem tovább, mert ekörül sok a téves magyarázat. Egyszerűen azért, mert úgy 
éreztem egyrészt, hogy három turnus elegendő. A másik – és ez volt a döntő –, hogy 
én úgynevezett „ejtőernyős képviselő” voltam, akit kijelöltek a központban, és ejtőer-
nyőn rábocsátottak egy kerületre. Ez engem állandóan zavart. Állandóan zavart, mert 
a kerületi politikába nem tudtam úgy bekapcsolódni, ahogy kellett volna… 

Sz. Á.: Ez melyik kerület volt?

A tizenegyedik kerület. A tizenegyedik kerületnek először az albertfalvai és kelenföl-
di része, aztán a lágymányosi. Igyekeztem, de egyszerűen éreztem, időben nem bí-
rom, hogy én részt vegyek a kerületi tanácsüléseken, a kerületi PB-üléseken, és ezt 
őszintén meg is mondtam. Mikor jött a kettős jelölés gondolata, illetve a kettős jelölés 
lehetősége, akkor az volt bennem: most már tudatosan kellene hazudnom. Tudni-
illik miben tudok én ebben a kettős jelölésben ígérni valamit az embereknek – csak 
kerületi vonatkozásban? És őket az izgatja. És az viszont olyan időigényes, hogy nem 
merem vállalni. Ezzel kapcsolatban hiába biztosítottak, hogy engem akarnak, tehát 
gyakorlatilag úgy állítják az ellenfelemet, hogy száz százalékig biztosítva vagyok. Ezt 

437 Király István itt talán az ún. demokratikus ellenzékre, a liberálisokra gondolhatott, amelyről úgy vélte: 
nem foglalkozik elég intenzíven a szociális gondokkal. 
438 Willy Brandt (1913–1992) – Német szociáldemokrata politikus. 1969 és 1974 között a Német Szö-
vetségi Köztársaság kancellárja volt, majd 1976-tól 1992-ig a Szocialista Internacionálé elnöke. Egyik 
fő teoretikus fölvetése és gyakorlati javaslata az Észak–Dél tragikus szociális szembenállásának a fölszá-
molására irányult. 1977-ben Brandt megbízást kapott egy bizottság vezetésére, amely a harmadik világ 
és a fejlett országok viszonyát, a déli országokban működő társadalmi rendszereket vizsgálta. A világ 
„Brandt-jelentésként” ismerte meg munkáját, amely változtatások szükségességére hívta fel a figyelmet 
a harmadik világ számára nyújtott fejlesztési támogatások terén. – Király valószínűleg az interjú előtt 
nem sokkal megjelent könyvére utal: Willy Brandt: Szervezett őrület. Fegyverkezési verseny vagy éhínség a 
világban. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1987.
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tudtam. Az egyik legvonzóbb dolog volt, hogy mikor távoztam, akkor ezek a kerületi 
aktívák, népfront aktívák nem akartak belenyugodni, és nem akarták elhinni, hogy 
spontán akarok menni. És kértek, hogy menjek el az egyik gyűlésükre, és ott magam 
mondjam el, hogy nem akarok maradni, és akkor az asszonyok közül többen sírtak. 
Tehát egyszerűen, mivel mint „ejtőernyős képviselő” minden kerületi ünnepségen én 
beszéltem – tehát volt Nők Napja, Öregek Napja, mindenütt beszédeket mondtam –, 
és mivel irodalmi színekkel beszéltem, hatásosak voltak ezek a beszédek, és szerettek. 
Megjelentem minden ünnep alkalmával a körükben, így ismertté váltam… Úgyhogy 
ez volt a képviselői munka megszűnésének az oka. Hogy egyszerűen úgy éreztem, 
hogy itt olyan felelősséget vállalnék, amit időben nem tudnék teljesíteni. 

Hogy hogyan alakul a parlament munkája, azt 1971-ben még nem láttam. Hogy 
mit jelentett akkor a parlament? Számomra egyetlen egyet jelentett önmagamban: 
hogy egyrészt kötelességem országos szintre továbbítani azokat a problémákat, ami-
ket a kerület felvet. Ahogy többször megfogalmaztam: telefonvonalnak lenni a kor-
mány és a kerület között. A másik pedig: van egy szakmám, ami miatt ide helyeztek, 
hogy annak a szakmának a törvényei szerint próbáljak meg élni és beszélni. És itt 
alapkérdés volt számomra nyilvánvalóan az oktatás és a közművelődés, és ennek a két 
dolognak nagy jelentőséget tulajdonítottam.439

A kerület „postázásában” is sokat értem el. Például mivel lakótelep van ott, a 
járulékos beruházásoknak az előbbre hozása – országosan közreműködtem abban, 
hogy ez változzék. A talponállók átalakítása ülő kocsmákká – óriási probléma! A tal-
ponállókban az emberek sokkal könnyebben rúgnak be és sokkal kulturálatlanabbul. 
Végigjártam a kerületnek a híres talponállóit. Tehát ezekben a dolgokban is tudtam 
eredményt elérni. 

Ami a legjobban bántott: éreztem, hogy a lényegi kérdésben nem fogok tudni 
eredményt elérni, és a ’85-ös visszavonulásomban ez már benne volt, hogy a kör-
nyezetszennyezés csökkentése végett ne ott vigyék végig az új hidat. Az új hídnak440 
az oda való telepítése keresztezte azt a koncepciót, amit én a kerületről kiérleltem, 
hogy ez a magyar Quartier Latin kellene, hogy legyen, és nem egy nagy üzlet, zajos, 
kibírhatatlan üzleti és forgalmi csomópont. Az ezt a koncepciót keresztezte, és ebben 
egyszerűen éreztem, hogy gyenge vagyok. Itt olyan gazdasági erők voltak, amik az új 
híd megépítése mellett beszéltek, hogy éreztem: ha nem befolyásolom a döntést, be-
csapom azokat az embereket, akik tőlem ettől ezügyben várnak valamit. 

Meggyőződésem, hogy szerepem volt abban, hogy ha minimális százalékokkal 
is, de ment felfelé a kultúra költségvetése, és szerepem volt abban, hogy az emberek-
ben jobban tudatosult a minőségi intézmények fontossága, és jöttek például a nyelv-
iskolák. 

439 Király elvi következetességére jellemző, hogy tartózkodott az 1985. évi oktatási törvény parlamen-
ti szavazásakor, mert szerinte a tehetséggondozásra és a kiválóságra nem helyez kellő súlyt. Lásd még: 
Szunyogh Szabolcs: Valamiben mindenki tehetséges. Beszélgetés Király István akadémikussal. Népszava, 1986. 
április 22. 3.
440 A Lágymányosi (későbbi nevén: Rákóczi) hídról van szó, amelyet 1992 és 1995 között építettek meg, 
eredetileg a tervezett világkiállítás érdekében.

A képviselőségemben a mindennapok forradalmiságának egy gyakorlati kihí-
vását éreztem ott. Ha az ember valamit fontosnak tart, szívósan mondja és igaza van, 
lehetetlen, hogy valahogy át ne üssön. Ez mindmáig meggyőződésem. És az élet meg-
változtatása alapformájának mindmáig ezt tartom, hogy az emberek, amit csinálnak, 
azt becsületesen csinálják. És valahol alulról így indulhatnak meg a lényegi változások. 

Sz. Á.: Igen, de maga a szerkezet antidemokratikus volt. Ha jóindulatúan akarok fogalmazni, 
akkor azt mondom, hogy egy felvilágosult abszolutizmus. 

Hirtelen azért rezzentem össze, mert az emberek ezt a szerkezetet sem használták 
ki arra, amire kihasználhatták volna. Hogy miért nem használták ki, annak pusztán 
emberi okai voltak. Hát miért tudtam én pörölni azért, hogy rossz a költségvetési 
arányunk? Miért tudtam kijelenteni, hogy nem fogadom el a költségvetést? Ezt a kul-
turális bizottságban jelentettem ki.

De maradjunk a kérdésénél: miért tiltakozom annyira az ellen, hogy „antide-
mokratikus rendszerről” beszéljünk… 

Egyrészt, mert sokkal több volt a demokratikus lehetősége, mint amennyit a 
jelen elismer. Másrészt pedig azért, mert félek, hogy elsikkad emögött az a gondolat, 
hogy nemcsak intézmények kellenek, hanem emberek is. Tény, intézmények is kelle-
nek, amik – nagyon jól mondja –, amik az embereket bátorítják, hogy beszélhetnek, 
nem lesz belőle bajuk, nem kell félni. De ennek a tökéletes intézményes biztosítéka 
nagyon nehezen megadható. 

Tudja, ezt az emberek általában nem tudják, mert nem éltek ott, és nem figyel-
nek fel, hogy ma is így van, hogy sokkal nagyobb a pénz uralmától való félelem. Vagy 
legalább annyi, mint amennyi a nyers hatalomtól való félelem volt. Én ezt tudtam 
gyerekkoromból, hogy az emberek a pénztől félnek. Féltik egyszerűen a jövőjüket, 
egzisztenciájukat. Nem mernek olyan irányban beszélni, amelyikben úgy érzik, hogy 
valahol árthat nekik, az anyagi létezésüknek. 

Ennek kapcsán most felidézem a legemlékezetesebb vitámat. Egy rendkívül ro-
konszenves újságíróval találkoztam az NSZK-ban, a dortmundi Magyar Napok alkal-
mából.441 Egy este nagyobb társaságban barátian vagyunk együtt, beszélgetünk. Ő a 
Die Weltnek volt az újságírója. Megkérdem tőle, ugye maga úgy látja, hogy mi európai 
emberek vagyunk, műveltek, akik a kor szintjén vagyunk európaiak és műveltek. Azt 
mondja, igen. Meg meri ezt maga írni a maga a lapjában, a Die Welt-ben? Azt mondja, 
igen. Mondom, fogadjunk. Ha maga ezt meg meri írni, meg tudja írni a Die Welt-ben, 
akkor írok magának, hogy bocsánatot kérek, tévedtem, a pénz ma már nem úr, nincs 
pénzdiktatúra. Nem írta meg. 

A pénz diktatúrája nagyon kemény diktatúra, és az emberek erre nagyon ke-
véssé gondolnak. Ezt a diktatúrát nagyon tudja éreztetni a kapitalista társadalom. És 
a félelem ott ugyanúgy jelen van. Egyszerűen van egy spontán konformizmus, amivel 
összetart minden jól működő nyugati társadalmat. Aki a spontán konformizmusnak 
a törvényeit megszegi, az kiközösítetté válik. Ezt a spontán konformizmust a pénz 

441 Feltehetően az 1971-ben rendezett dortmundi Magyar Napokról van szó.
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alakította ki, a maga érdekeinek megfelelően. Tudja, hogy ma bátrabb dolog például 
leközölni egy olyan cikket, egy olyan álláspontot még idehaza is, amit én vallok, mert 
mindenki fél, mit fognak róla gondolni, hogy ennek teret ad, mint leközölni azt, hogy 
Mark Palmer442 milyen nagyszerűen teniszezik, és egy milyen csodálatos, megnyerő, 
értékes ember? 

Abban semmi veszélyes nincs. Abba a spontán konformizmus teljesen bele-
nyugszik. 

Vagy körülrajongni Habsburg Ottót!… 
Tehát a spontán konformizmus és annak a diktatúrája, és minden, ami amögött 

van – a pénznek a diktatúrája. Az ugyanúgy bénítóan hat. Amivel nem védem a másik 
diktatúrát. Azért sem tudom vele védeni, mert ez durvább, kezdetlegesebb, művelet-
lenebb volt. A plebejusok mindig ostobábbak. 

Sz. Á.: Tanár Úr, hadd „támadjak” egy másik oldalról. Itt volt, van egy nagy irodalomtör-
ténész nemzedék, amiben szerepel a Tanár Úr, Szabolcsi Miklós, Pándi Pál, Nagy Péter. Ha 
nem is irodalomtörténészként, Rényi Péter is ide tartozik. Sorolhatnám valószínűleg minden 
más tudományágból ezt a generációs elvet. És nagyon sokan úgy érzik a nemzedékből, és a i-
atalabb nemzedékből is, hogy ez a társaság különleges privilégiumra tett szert… Nem elvitatva 
azt, hogy persze milyen vitákat vívott akár Aczél Györggyel, akár Kádár Jánossal, de mégis 
csak ők vívták, szinte csak ők. Ők tartották kezükben a tanszékeket, a folyóiratokat. Az elmúlt 
évtizedekben a rendszer haszonélvezői voltak. Erről mi a véleménye? 

Hogy teljesen igaz. Itt egyszerűen nem tudok ellenérveket felhozni. Valóban: mások-
ról nem, csak saját magamról tudok beszélni. Annyi lehetőséget kaptam ahhoz, hogy 
dolgozni tudjak, hogy mindig csak az a lelkiismeretfurdalásom van, hogy ennek nem 
tettem eleget. Tehát abban, hogy viszonylag fiatalon, ’65-ben lettem egyetemi tanár, 
akkor voltam negyvennégy éves. Pontosabban: Szegeden lettem először egyetemi ta-
nár. Harminchat éves koromban, 1957-ben egyetemi tanár lettem. Abban, hogy ’70-
ben, negyvenkilenc éves koromra akadémikus lettem, abban, hogy – ha már a maga 
képénél tartunk –, mind az „önkényuralmi abszolutizmusban”, mind a „felvilágosult 
abszolutizmus” időszakában443 ott lehettem azok között, akik az ország ügyeibe bele-
szólhattak – akármennyire a hátsó sorokból, akármennyire közvetetten is. 

Ez kivételes előnyt és pozíciót jelentett, amit az ember önmagában kétfélekép-
pen tud igazolni. Az egyik, hogy helyes-e az az ügy, aminek érdekében ezeket a kivéte-
les helyeket megkapta. Ebben nem változott a véleményem. Változatlanul azt hiszem, 
hogy a szocializmus vállalkozása helyes vállalkozás. 

A másik, amivel az ember a bűntudatát – mondjuk – enyhíteni tudja: ki tudta-e 
használni, hogy a lehetőségeknek megfelelőt teljesítsen. Itt mindig bennem van a szo-
rító érzés, hogy többet kellene, többet kellett volna. Úgyhogy itt erről nem vitázom. 

442 Mark Palmer (1941−2013) – Az interjú készültekor, 1986 decemberétől, 1990. január 31-én történt 
távozásáig az Egyesült Államok magyarországi nagykövete volt. – 1989. május 27-i naplójegyzetében 
Király István „a kelet-európai fellazítás modelljé”-nek nevezi a nagykövet tevékenységét. (Napló, 2017 
– 885.) 
443 Értsd: a Rákosi- és a Kádár-korszakban egyaránt.

Azt vitatom, hogy mások elnyomása, háttérbe szorítása, kisemmizése révén 
kerültem volna pozícióba. Erre mindig rendkívül vigyáztam, hogy ilyennek még az 
árnyéka se vetüljön rám. 

Még a tanszéki koncepciót is ennek a jegyében alakítottam ki, hogy ott min-
denkinek helye legyen. Ha tudtam is, hogy szögesen másképp gondolkodik, mint én… 
Idézhetem Németh G. Bélát. Gézával, tudja, hogy más síneken gondolkodunk számos 
kérdésben. A kor az ő egzisztencialista filozófiai megalapozottságát érezte igazabbnak 
egy bizonyos időszaktól kezdve, mert úgy érezte, hogy valóban a személyiség problé-
mái az igazi problémák, a társadalomban úgyse tehetünk semmit. De amikor Gézának 
nehézsége volt az előző tanszékén,444 én voltam az, aki áthoztam őt a 20. századi ma-
gyar irodalom tanszékre. És az önálló tanszéke megalkotásának is mellette voltam.445 
Tehát itt úgy érzem, hogy ártani soha nem ártottam. Előnyöm volt – egyszerűen a 
helyzetemnél fogva. Előnyöm volt, de nem ártottam. 

Sz. Á.: Ezt én elfogadom, de az irodalom a legutóbbi írószövetségi közgyűléseken nem egészen 
így foglalt állást e tekintetben, hiszen többüket ebből a nemzedékből vagy társaságból kisza-
vazta a választmányból. 

Egy ilyen kiszavazást nyilvánvalóan nehéz egyénileg elviselni, mert nálunk a kiszava-
zás még mindig bukás. De szó volt arról, beszéltünk arról, hogy az ember és a szerep 
nagyon nehezen szétválasztható. Az embernek is szólt ez a kiszavazás. Amihez az em-
beri hibáimat kell számításba vennem. 

Tudom, hogy mi a leglényegesebb hibám, ami miatt soha nem lettem poli-
tikus, és mindig tiltakoztam, ha ilyen merült fel, hogy hivatalos politikus legyek. 
Amikor konkrétan például fölmerült az, hogy miniszter legyek, nemcsak azért nem 
lettem, mert Aczél ezt nem szívesen látta volna. Illyés volt az, aki ezt kérte. Ezt 
nemcsak azért találtam lehetetlennek, mert tudtam, hogy Aczél nem szívesen látta 
volna, illetve nemcsak amiatt nem lettem, hanem tudtam, hogy kimondottan rossz 
politikus vagyok. 

Egyszerűen az egyetemen gúnyoltak azzal, hogy odamegyek emberekhez, és 
megkérdem: „Na, hogy van?” És mielőtt az még ki tudná nyitni a száját: „Na, hát ak-
kor viszontlátásra.” Tehát ez a hibám valóban megvan. Nem mintha nem érdekelne a 
másik ember, csak egyszerűen úgy érzem, hogy fél mondatából én már tudom, hogy 
miről van szó… És ebből az emberek azt a következtetést vonják le, hogy nem érde-
kelnek, holott csak türelmetlenség van bennem, hogy ezt már úgyis értem, és úgyis 
látom. És ez kimondottan rossz politikus alkat. 

444 Németh G. Béláról (1925–2008) van szó, aki eleinte az ELTE dualizmus korának irodalmával fog-
lalkozó tanszékén tanított. Tanszékvezetője Mezei József (1930–1986) volt. Király István és Németh 
G. Béla viszonyáról értékes adatokat tartalmaz Király István néhány naplójegyzete, pl. az 1972. január 
4-i: „Mezei József elkap az egyetemen. Őszintén megmondom neki, Németh Gézát megfelelőbbnek tar-
tom a tanszékvezetésre és egyetemi tanárságra.” Figyelemre méltó még az 1976. március 2–13-i (Napló, 
2017.), valamint levelezésük, amely részben fönnmaradt Király István hagyatékában, MTA KIK Kt Ms 
2191/403-416, illetve Ms 2209/13-40.
445 Németh G. Béla az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékét hozta létre, annak lett tanszékvezetője.
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Egy politikust az minősít, hogy mennyire tudja sikerre vinni a dolgait. Nem ér-
tek hozzá, nem tudom a siker megteremtésének a technikáját. Ez egyszerűen hiányzik 
belőlem. Ezek az emberi hibák mint szerkesztőt is meghatároztak, és nyilvánvalóan 
rengeteg ellenszenvet gyűjtöttek fel ellenem, mivel sokáig szerkesztettem. És a szer-
kesztőség munkatársainak mindig azt mondtam: nektek kell, hogy jó kapcsolatotok 
legyen az emberekkel. Mindent fogjatok rám. Hogy Király áll ellen. 

És ehhez hozzájárult, hogy nem értettem ahhoz, hogy hogyan kell kéziratot 
visszaadni például. Török Bandit446 csodáltam. Egy szerkesztőségben ültünk sokáig, 
együtt dolgoztunk. Bandi úgy adott vissza egy kéziratot, hogy olyan megdicsőülve 
távozott, akinek visszaadta, hogy csak az előszobában vette észre, hogy ő visszakapott 
egy kéziratot. Bandiban valóban van egy ilyen született mély emberi jóság, ami su-
gárzik belőle. Belőlem ez hiányzik, ami rengeteg emberi ellenszenvet válthatott ki. Ez 
nem azt jelenti, hogy nem vagyok jó, csak nincs meg bennem az a bizonyos sugárzás, 
aminek a titka egyszerűen az, hogy a másik megérzi, hogy ő mennyire fontos. 

De az a szavazás elsősorban mégis a szerepnek szólt. Tehát ott nem rólam sza-
vaztak, ott a kommunista párt adott politikájáról szavaztak rajtam keresztül. 

Ezt természetesnek tartom. Emiatt semmi, de semmi harag és indulat nem volt 
bennem azokkal szemben, akik szavaztak. Tudtam, hogy a harag vagy sérelem ott 
lett volna bennem, hogyha tudom, hogy a saját generációm, akik ismernek, azok sza-
vaznak másképp. De ott, tudom, hogy csak a tehetségtelenség szavazott másképp. A 
többség úgy szavazott – amit Csoóri rögtön utána ki is fejezett –, hogy Királyt nem lett 
volna szabad kibuktatni. Szóval az első választmányon rögtön azt mondta, mert ők az 
embert látják bennem elsődlegesen. 

Akik a szerepet látják bennem: azok, akik abszolút nem ismernek, a fiatalok, 
és ők jelentették a többséget. Ők csak azt a képet látják bennem, azt a fantomot, ami 
kialakult a szerepem miatt. Ezt mindenki maga tudja eldönteni. Hogy mennyire segí-
tettek kialakítani egy ilyen képet, mennyire nem; hogy az ártás mozzanatai mennyire 
voltak jelen, mennyire nem; hogy a kollégáim közül kinek volt része ebben – ezekről 
én nem tudok beszélni. 

Hogy nem volt bennem harag vagy indulat, mutatja az, hogy a kilépést például 
nem támogattam, és nem vettem részt a kilépési akcióban.447

Sz. Á.: Mielőtt a kilépésről beszélünk, szeretném, ha beszélne Pándi haláláról, mert ez megint 
egy misztikus, politikával és emberi viszonyokkal összefüggő történet. Illetve arra kérem, 
hogy először a ’81-es és a ’86-os közgyűlésnek a politikai lényegét foglalja össze.

446 Török Endre (1923–2005) – Irodalomtörténész, az orosz literatúra szakértője, kritikus, a Kortársnál 
Király István munkatársa a hatvanas évek elején.
447 A „kilépési akció” számos részletéről tudósít az interneten is hozzáférhető Beszélő akkor még szamizdat 
kiadásának 19. száma: 1987/1. A Közgyűlésen és Közgyűlés után című cikk így summázza a történteket: „A 
kampány elakadt, a tagoknak még 5 százaléka sem lépett ki.” Több megközelítésből, de sűrűn visszatérő 
téma ez a Pándi Pálról szóló interjúkötetben. Rejtőzködő, 1990.

A ’81-es közgyűlésen, mivel a fiatalok még nem voltak olyan erővel jelen, engem még 
nem szavaztak ki. Pándi Palit már ott kiszavazták. Az én kiszavazásom csak a ’86-osnál 
történt. 

Ma már nem vitás, hogy mi volt a lényege. Ugyanaz, ami a ’88-as májusi pártér-
tekezleten,448 tehát az elégedetlenség egy politikai vonallal, egy politikai vonalnak a bí-
rálata. Hogy ennek a politikai vonalnak a bírálata az írószövetségi szavazásnál meddig 
ment, tehát kinél volt csak egyszerűen egy kultúrpolitikai vonal bírálata, kinél az egész 
Kádár-politika bírálata, kinél az egész rendszer bírálata, ez szétanalizálhatatlan, mert 
ott nem differenciálódtak és nem artikulálódtak a különböző jellegek. Hogy ezekből a 
bírálatokból mennyi lett volna a leszerelhető úgy, hogy egy más kultúrpolitikai kon-
cepció van jelen, erről már megkésett dolog vitázni. Kádár nem tudta rugalmasan 
kezelni ezt a problémát. Egyszerűen megöregedett 1980-tól kezdve. Ami addig a leg-
nagyobb ereje volt, hogy a valósághoz rendkívül erős érzéke volt, éppen ezt az érzékét 
vesztette el. Végül a bírálatot és a politikai fordulatot maga a párt vitte végig, hajtotta 
végre – ellene. Az Írószövetség mozgalma ugyanebbe a folyamatba illeszkedik be. 

A magam részéről mind a két esetben az volt az álláspontom, hogy nem szabad 
úgy felfogni és elítélni, mint ellenséges akciót, hanem mint egy politikai vonal bírála-
tát és figyelmeztetést. 

Sz. Á.: Nincs itt belső ellentmondás? Amikor a mai helyzetről azt mondja a Tanár Úr, hogy a 
gondolattalanságnak és az indulatnak a keveredése, és az a legnagyobb veszély… Ezt a lépést 
miért nem olyan indulatosan ítéli meg, mint amilyen indulatos mondjuk a mai valóság meg-
ítélésében? 

Ez most nem azonos azzal az indulatisággal, amit társadalomlélektani vonatkozásban 
fogalmaztam meg. Rosszul tettem, ha a valóság megítélése kapcsán indulatos voltam. 
Tudniillik súlyos hiba, ha a valóság bírálatát az ember en bloc elutasítja – ezt csak az 
őrült teszi. Amiben indulatos voltam, az az, mikor a politikai gondolkodó erő hiánya 
az embereket hagyja sodorni olyan irányba, amibe ők nem akarnak menni, ahelyett, 
hogy végiggondolnák a helyzetüket. Tehát az a kérdés, hogy ’56-ban, amikor szerin-
tem ellenforradalmi irányba ment a történelem mozgása, miért mentek ebbe az irány-
ba emberek, akiknek – ha a maguk helyzetét végiggondolják – nem ebbe az irányba 
kellett volna menniük. És ugyanezt érzem a jelen helyzetben is. De azt, hogy a valóság 
mozgásában figyelni kell azokra a jelekre, amelyek valóban előre mutatnak, ez szá-
momra szabály, ezt hívom így: az objektivitás etikája. 

Hogy ezt mennyire sikerül teljesíteni, nem tudom. Említettem, énvelem az ’50-
es évek hibáit Esterházy Péter értette meg, holott úgy ki vagyok benne csinálva, mint 
annak a rendje.449 Megnevezetten kicsinálva, Stephen Kingként kicsinálva. De hálás 

448 Az MSZMP országos értekezletét 1988. május 20. és 23. között tartották. A Politikai Bizottság tagja-
inak többségét – a „régi gárdát” – újakkal cserélték fel. A súlyos beteg Kádár János a párt elnöke lett. A 
tényleges hatáskört jelentő főtitkári posztra Grósz Károlyt választották.
449 Horváth Iván hívta fel először a figyelmet arra, hogy a Termelési regénybe „ragasztott” „félelmetes 
kultúrpolitikai és irodalomtörténeti szövegkivágatok” sorában „becsesek azok a helyek, amelyeket [Es-
terházy Péter] Mikszáth Kálmán […] monográfusától, S. Kingtől merített”. (Ötfokú ének. Közelre nézni. 
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vagyok neki, mert megértetett velem valamit, amit addig nem értettem meg, és a való-
sághoz való viszonyomban mindig nagyon óvakodom attól, hogy a szubjektív érzések 
legyenek a döntők. Ott az objektivitás etikájának kell működnie és hatnia. 

Úgyhogy nem érzem az ellentmondást. Itt az objektivitás etikája egyszerűen azt 
jelenti, hogy például tudtam: a Tiszatáj-ügyben nem volt igaza a pártnak.450 Tudtam, 
és a végsőkig próbáltam megváltoztatni azt a döntést. Tehát tudtam, hogy a politika 
olyan hibát követett el, amire teljesen jogosan érkezik ez a bírálat. Több beadványban 
jeleztem, hogy biztosan bukott közgyűlés lesz a Tiszatáj-ügy miatt. Nem szabad Tisza-
táj-ügyet csinálni, mert objektíve nem helyes. Maga akkor a pártközpontban dolgo-
zott; nem tudom, hogy hallotta-e ezeknek a hírét. 

Sz. Á.: Igen. 

Óvtam a pártot attól, hogy ezt csinálja, hogy ebbe az irányba menjen. Kádárral ma-
gával beszéltem erről a kérdésről. Azt mondtam, a politikai szerepét én nem tudom 
megállapítani… Kultúrpolitikailag elhibázott, rossz, nem szabad csinálni. Kádár akkor 
azt mondta: „Maga ezt nem tudja megítélni, ez politikai ügy már, és nem kultúrpoliti-
ka.”451 Úgyhogy a végsőkig megpróbáltam. Teljesen jogosnak tartottam annak alapján, 

Mozgó Világ, 1979. 6. sz. 119.) Horváth Iván pontos útmutatása alapján megtalálható a Termelési regény 
1979-es kiadásának 331. lapján, egy kézírásos jegyzetlap facsimilének bal oldalán, középtájon, hogy 
„Nem elfelejteni [áthúzva a „lopni” szó] meríteni S. Kingtől – minden lopás helyett merítés”. Király Júlia 
birtokában van az a példány, amelyet Király István olvasott, s látott el ceruzajelölésekkel. Az általa okkal 
„Stephen”-nek olvasott S. King az ő nevének angol tükörfordítása, egyszersmind az 1947-ben született 
amerikai sikerszerző. Esterházy az emlékeztető jegyzetnek megfelelően többször is „merít” Király István 
először 1952-ben megjelent, majd 1960-ban újra kiadott Mikszáth-monográfiájából. 
450 A „Tiszatáj-ügy” összefoglalása megtalálható Király István naplójegyzeteiben (Napló, 2017. 1986. szeptem-
ber 8-as bejegyzés és ennek 19. sz. lábjegyzete), de a következő hónapok során is vissza-visszatérő téma itt a 
szegedi folyóirat szerkesztőségének kálváriája. Az „ügyről” részletes képet nyújt Domonkos László interjúja 
is, amelyet az egyik főszereplővel, Vörös László főszerkesztővel készített 1989-ben. (Egy leváltás története. 
Élet és Irodalom, 1989. február 17. 7.) Eszerint 1986 júniusa és szeptembere között pártvizsgálatnak vetet-
ték alá a lapot és szerkesztőit, több döntésüket kifogásolva, de nyilvánvalóan elsősorban a júniusi számban 
megjelent A iú naplójából című, Nagy Imre kivégzésére célzó Nagy Gáspár-vers miatt. Vörös László főszer-
kesztőt leváltották, Annus József és Olasz Sándor pártfegyelmit kapott. A Tiszatáj-üggyel vagy az 1986-os 
Nagy Gáspár-üggyel kapcsolatos Király István-memorandumot, illetve nyilatkozatot eddig nem sikerült 
találnunk. – Az 1984-es, tehát korábbi, de hasonló jellegű Nagy Gáspár-ügyben – az Új Forrás 1984. októberi 
számában megjelent Öröknyár: elmúltam 9 éves című versével kapcsolatban – azonban két memorandumot is 
benyújtott Aczél Györgynek: az elsőt 1984. december 1-jén (MTA KIK Kt Ms 2183/124), a másodikat 1985. 
január 11-én (MTA KIK Kt Ms 2184/106.I.). Az utóbbiban a kompromisszumos megoldással szemben azt 
javasolja, hogy döntsön a választmány, mert „világossá kell tenni: hatalmi kérdésben nincs alku. S ’56 és 
Nagy Imre rehabilitációjának kérdése hatalmi kérdés. Jobb itt a kezdetben erőt mutatni, félreérthetetlen 
álláspontot elfoglalni, mint később egy esetleges tömegmegmozdulással kapcsolatban tenni ugyanezt.”
451 A Napló, 2017 tanúsága szerint 1986. november 6-án, a Szovjet Nagykövetségen megrendezett foga-
dáson Kádár János „feltűnően hosszan beszél” Király Istvánnal, aki följegyzi: „Téma a Tiszatáj. Csak a 
politikai szempontot látja: nem lehetséges, hogy az ellenzéki erők legális fórumot kapjanak.” A naplóíró 
hozzáteszi: „Szeretném kimondani neki a megnyugtató »igaza van«-t. Képtelen vagyok rá.” Következő 
találkozásukkor – az 1987. április 4-i, parlamenti fogadáson Kádár így szól hozzá: „Most belekeveredett 
a politikába, helyesebb volt, mikor Adyt írt.” Király észrevétele zárójelben: „feltűnően hűvös”. (Ezekre 
a beszélgetésekre utalnak az életútinterjúban elmondottak.) – És végül: Kádár 75. születésnapját 1987. 
május 26-án ünneplik. Király István bejegyzi naplójába: „Nem hívtak meg […]. Ez számomra bántó.”

hogy a szavazás így alakult, hogy akik ennek a kultúrpolitikának az exponensei, azok 
iránt a közgyűlés kifejezi a bizalmatlanságát. Úgyhogy ez számomra nem volt ilyen 
vonatkozásban meglepetés. 

Most, hogy utoljára erről a kérdésről beszélünk: felvetette Pándi halálát. 
Eljutott hozzám, hogy állítólag az is belejátszott a felidegesítésébe, hogy én a 

kilépést megtagadtam. 

Sz. Á.: Én ezt nem hallottam. Én csak arra gondoltam, hogy ölmerült Aczélban, Knopp And-
rásban az ellen-Írószövetség koncepciója, és ezért tartották rendszeresen azt a bizonyos érte-
kezletet, ahol a kimaradt írók összegyűltek. 

Akkor még nem léptek ki az Írószövetségből, de a szavazás során mindenki kimaradt.452 

Sz. Á.: A kimaradt írók nagyrészt irodalomtörténészek vagy ideológusok. 

Igen. 

Sz. Á.: Én egyen sem voltam jelen, de azt hallottam, hogy az ajtó mögül iszonyatos, indulatos 
veszekedések, vitatkozások hallatszanak ki, és többször is nagyon dúltan távozott Pándi. Te-
hát én nem személyhez kötöm Pándi halálát, hanem egy politikával való meghasonlásához, 
azonosulásához, elszigetelődéséhez és tehetetlenségéhez. Pándi fantasztikusan értett ahhoz, 
hogy irtsa maga körül emberileg is a szálakat. Görcsösen képviselte azt, amit ő jónak tartott. 
Ennek ölfejthető lenne a háttere, és dokumentálható lenne, lehetne a folyamata a Nemes 
Nagy Ágnessel való konliktusától, illetve a televíziós, aztán a Mozgó Világgal való vitájától453 
kezdve végig.

[Az interjúban itt néhány másodpercig mindkét szereplő egyszerre beszél valamiről, 
aminek tartalma több mint harminc esztendő után nem állapítható meg.]

Térjünk vissza az írószövetségi közgyűlés ügyéhez! Akkor felmerült ez az „ellen-
Írószövetség” és a kilépések. Mikor ez a gondolat először fölmerült, én azt mondtam, 
ez objektíve sem a leghelyesebb, de főleg nem helyes akkor, ha ez biztos sikertelenség. 
Ebbe csak akkor szabad belemenni, ha legalább két nagy tekintélyű párton kívüli író 
van, aki ezt vállalja. Ott konkrétan két nevet mondtam: Vas Istvánét és Szabó Magdá-
ét. Ha e kettő ebben benne van, akkor talán van rá remény. Egyébként biztos csőd, és 
biztos, hogy nem lesz eredménye. 

Önmagamban nem éreztem indokoltnak a dolgot két ok miatt. Az egyik, hogy 
az Írószövetség többsége annyira érezte a Tiszatáj-ügyben, hogy neki van igaza, hogy 
úgy éreztem, itt nagyon nehéz lesz egy dolog miatt kilépni. A másik, ami a közvetlen 
érv lett volna: a nagy indulatú beszédek és hozzászólások. Például a Sántáé, Albert 
Gáboré.454 

452 Ti. a választmányból már kimaradtak, nem választották be, kihagyták őket.
453 Pándi Pál és a Mozgó Világ vitájáról bőven van szó a Rejtőzködő, 1990-ben.
454 Az eredeti szövegben tévesen Antal Gábor neve szerepel. Lásd a 458. sz. jegyzetet!
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Ezek mind népies beütésű beszédek voltak. Így a kilépések indokai között érez-
tem valamifajta elfogultságot a népies irányzattal szemben. Tehát valami hamisat. És 
hozzám ezek az emberek közel álltak. Sánta nagyon közel állt és áll most is hozzám. 
Tehát nem éreztem indokoltnak a kilépést. De úgy gondoltam: hogyha a párt elhatá-
roz egy akciót, végigcsinálom. Mindig fegyelmezett párttag voltam. Végigcsinálom, 
noha nagyon szeretném, ha elhinnétek nekem, hogy nem helyes az akció. De csak 
akkor van sikerre kilátás, ha a feltételek teljesülnek.455

Éppen fenn vagyok a Mátrában, és Pali fölhív telefonon, hogy megindult a kilé-
pési akció. Volt egy választmányi ülés, ahol rendkívül durva pártellenes támadásokra 
került sor. Annus Józsefet választották meg titkárrá, ami egyértelmű provokáció volt.456 
És Szabó Magda és Vas István is hajlandó kilépni. Pali kéri, hogy én is lépjek ki. Azt 
mondom: „Hát ha ez így van, Pali, ahogy mondod, természetszerű.” Azt mondtam: 
„Hogyha ezek a feltételek megvannak, ha továbbra is egy politikailag ellenséges tá-
madás jön, és nagy tekintélyű írókat tudunk oda állítani…” „Hát küldd le ezt rögtön 
írásban!” – kérte Pándi. Mondom: „Nem. Várjuk meg, míg lemegyek. Akarok azért 
tájékozódni a dologról.”

Pali információi tévesek voltak. És akkor én megmondtam, hogy nincsenek 
meg az előfeltételek a kilépéshez. A választmány ülését nem ellenséges támadásnak 
ítéltem. Az urbánus-népies ellentét itt is jelen volt, de én mondtam, hogy nem va-
gyok hajlandó ezt az ellentétet a magyar irodalmi élet centrumába helyezni, hogy az 
állásfoglalásomat aszerint döntsem el, hogy ki az urbánus vagy ki a népies. Egyformán 
elítélem Spiró Györgyöt azért, hogy „mélymagyarozik”, de nem mondanám azt, hogy 
azzal ő ellenséges akciót kezdeményez, amikor arról ír, hogy „jönnek a dúlt keblű mély 
magyarok megint”, „jönnek a szarból”.457 Elítélem Sántát azért, hogy Biberachokról 
beszél, jövevényekről. De azért nem mondom azt, hogy ellenséges, és Spirónak és 
Sántának egyaránt helye van egy általam elképzelt írói frontban.458 Tehát az urbánus 
és népies konfliktus nem kerülhet centrumba, hogy ez döntsön el irodalmi kérdéseket. 

A másik: Pali rosszul volt informálva valahol Annus megválasztásában. Nem 
annak választották, aminek ő mondta. Nem tudom már, nem emlékszem rá, mi volt. 
És rosszul volt informálva Vas István kilépésében. És mivel ezek az előfeltételek nem 

455 Ti. hogy párton kívüli tekintélyes írók is lépjenek ki.
456 Annus József (1940–2005) – 1986-ban, a Tiszatáj megjelenésének büntető szankcióként történt felfüg-
gesztésekor pártfegyelmit kapott, és elbocsátották főszerkesztő-helyettesi állásából. 1986. november 30-
án, az Írószövetség közgyűlésén 248 szavazattal bekerült a választmányba. (A legtöbb szavazatot, 347-et 
Cseres Tibor kapta, a legkevesebb, amivel még két író bejutott a hetvenegy tagú grémiumba, 234 szavazat 
volt.) Annus Józsefet, aki ekkor a szegedi Móra Ferenc Múzeumban dolgozott, az Írószövetség három 
titkárának egyikévé is megválasztották.
457 Spiró György Jönnek. Mozgó Világ, 1987. 4. sz. 45. – Lásd erről Király István naplójegyzeteit: 1987. 
július-augusztus. (Napló, 2017.)
458 Sánta Ferencnek az Írószövetség 1986. novemberi közgyűlésén elhangzott mondatáról van szó: „A 
kontraszelekció olyan helyzetet teremtett a szellemi életben, hogy kegyencek, elvtelen emberek, lézengő 
ritterek, Biberachok – sem a magyarsághoz, sem a szocializmushoz közük nincs – eluralták az életet.” 
Kiss Gy. Csaba és Szilcz Eszter (szerk.): A másik Magyarország hangja. Dokumentumok az Írószövetség 1986-
os közgyűléséről. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2016. 225. – Ugyanerről: Közgyűlés előtt és közgyűlés után. 
[Összefoglaló és dokumentumok.] Beszélő szamizdat, 19. szám. 1987/1. 

feleltek meg ezen az utolsó megbeszélésen, én azt mondtam, hogy nem lépek ki. Pali, 
mivel tudta, hogy igazam van, hogy ő engem rosszul informált ebben a dologban, 
hallgatott egész idő alatt. 

Szerdahelyi Pista volt, aki rendkívül élesen támadott, és Knopp András.459 De a 
kilépést egyszerűen nem éreztem indokoltnak. Így maradtam ki ebből a kilépési ak-
cióból.460

Ha már Pándit kérdezte: Pali számomra szimbolikus ember. Valóban egy nem-
zedéknek a szimbóluma. Ez a nemzedék beleadta az életét valamibe, amiről most úgy 
érzi, hogy valahogy összedőlt. Pali belső önemésztésének szerintem ez volt a legmé-
lyebb oka. Ő egy morálisan, etikailag rendkívül érzékeny ember volt.461 Nagyon nehe-
zen viselte el, hogy mit mond róla a világ. Nagyon nehezen viselte el azt, hogy a sze-
repénél fogva őt, mint az egyik főszereplőjét könyvelik el annak a kultúrpolitikának, 
amit olyan erővel bírál a jelen. Ő ezt a feszültséget önmagában nem bírta el. 

Ezt a feszültséget az egész nemzedékünk ott hordozza magában. Mi az, ami ná-
lam könnyebbé teszi talán az elviselését? Egyrészt valahol mélyebben van bennem a 
fellebbezés a történelemhez. Olyan megingathatatlanul van bennem, hogy a pillanat 
hangulata nem fedi szükségszerűen a történelem valóságát. Ebben talán az a szeren-
cse, hogy Adyval foglalkoztam, aki ezt a tudatot rendkívül erővel véste belém, mivel 
nála a pillanat mindig ellene dolgozott az ő igazságainak. Tehát őbenne mindig ott 
volt az, hogy: „Förtelmeit egy rövid Mának / Nézze túl a szemem”;462 illetve, hogy: „S 
mégis és mégis ma vagyok: Magam: / Olcsó szegődtek hadja odavan / S gyönyörüen 
és sokan üldöznek”.463 Tehát, aki annyira átélte Adyt, mint ahogy én, éveket töltöttem 
vele, az ezt az Ady-magatartást rendkívül erősen átélte. 

Palinál hiányzott egy ilyen előzetes szellemi oltás. És ami a legfontosabb: ha az 
embernek a pillanathoz, a pillanat-közérzethez rossz a viszonya, akkor legyen jó a 
viszonya a munkájához, és legyen jó a családi háttere. Palinál ez a családi háttér hi-
ányzott. A munkájához pozitív volt a viszonya, és az bizonyos ellensúlyt adott. De 
a magánéletnek a támasztó gerendája rendkívül fontos. Palinál az nem úgy alakult, 
ahogy nálam. Tehát én könnyebben tudom elviselni – mondjuk – azt a hullámvölgy-
állapotot, amibe jelenleg belevitte a nemzedékünk egy részét a történelem. 

Sz. Á.: Köszönöm szépen! 

459 Akkor az MSZMP KB TKKO osztályvezető-helyettese.
460 Király István valóban komolyan fontolóra vette, hogy hátat fordít az Írószövetségnek, elannyira, hogy 
az 1986. december 19-i választmányi ülést követően „Kedves Tibor” megszólítással levelet fogalmazott, 
melyben Cseres Tibor elnök tudomására hozza kilépési szándékát. (Az autográf fogalmazvány megtalál-
ható a hagyatékban: MTA KIK Kt 2246/82.) Indokként egyebek mellett azt hozza föl, hogy Czine Mi-
hályt nem választották be az elnökségbe. Szerepel a fogalmazványban az is, hogy nehezményezi: „a párt-
büntetéssel épp most sújtott Annus Józsefet alelnökké” választották, vagyis ekkor még a téves információ 
állt csupán rendelkezésére: Annust nem alelnökké, hanem a három titkár egyikévé választották meg.
461 Nem folytatja, valamit kimondatlanul hagy, s csak befejezi a mondatot. Talán nem tudja, meglehet, 
nem akarja kimondani azt, ami eszébe jutott. Nagy valószínűséggel elérzékenyül.
462 Ady: Új s új lovat
463 Ady: Megmaradok virágos mezőkön. A „gyönyörüen”: Adynál rövid ü-vel.
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Király István születésének századik évfordulójára Petőitől Tandoriig címmel repre-
zentatív tanulmánykötetet állított össze a jelen kiadvány kolofonjában szereplő cen-
tenáriumi szerkesztőbizottság. Mint Agárdi Péterrel közösen jegyzett utószavunkban 
hangsúlyoztuk: arra törekedtünk, hogy láthatóvá váljék a 20. század meghatározó tu-
dós- és tanáregyéniségének – a (világ)szemléleti szilárdság páncélja mögött mindvégig 
alkotón sugárzó – műfaji és tematikai sokszínűsége, érték-érzékeny nyitottsága, ön-
kritikus toleranciája. Folyamatosan vitáztunk a jubileumi kiadvány tartalmát illetően; 
mi maradjon ki kényszerűen terjedelmi okokból, ugyanakkor – a minél árnyaltabb 
gondolkodói portré rekonstruálása érdekében – milyen írások kerüljenek bele a kéz-
iratba.

Az Agárdi Péter, Mórocz Gábor és Zahari István által összeállított életmű-bib-
liográfia roppant gazdagságához képest az Osiris Kiadó műhelyéből kikerülő – terje-
delmes és gondosan válogatott – gyűjtemény optikája így is szükségszerűen leszűkítő: 
elkerülhetetlen kompromisszumok nyomait viseli magán. Eredeti szándékaink (lehe-
tőségeink) szerint Király publikációs jegyzéke (az általa és műveiről írott újságcik-
keket, esszéket, tanulmányokat, könyvfejezeteket, önálló és gyűjteményes köteteket 
felsorakoztató, több ezer tételes segédlet) például csak online formában vált volna el-
érhetővé. Király Júlia és Bolvári-Takács Gábor önzetlen felajánlásának, szervezői és 
szerkesztői erőfeszítéseinek köszönhetjük, hogy ebben a második kötetben az œuvre 
megközelítőleg teljes spektrumát visszatükröző bibliográfia is kinyomtatásra kerül-
het, s egyúttal újraközölhetjük a száz évvel ezelőtt született szerző néhány olyan írását, 
amelyekre a segédletkészítés, az egyes könyvészeti tételek ellenőrzése, valamint a Pető-
itől Tandoriig kötet anyagának válogatása, az életmű szisztematikus, több szálon futó 
újraolvasása során figyeltünk fel.

Többünk javaslatai alapján állítottam tehát össze e csokornyi írást. Van köztük 
előszó, születésnapi köszöntő, pályakép, filmkritika, nem utolsósorban az Ady-mo-
nográfiasorozat egyik legérzékenyebb kézzel – megjelenítő erővel és gyöngédséggel – 
megírt portréfejezete. Némi iróniával azt is mondhatnánk: az itt újraközölt esszék – a 

Bevezető  gondolatok Király I s tván portréesszéihez
Életpéldák — példaéletek
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tragikus sorsú Kaffka Margit világát megidéző pályakép kivételével – egytől egyig az 
irodalom „mellékszereplőiről” szólnak. De rögvest hozzá kell tegyük: a tárgyalt szer-
zők valamennyien irodalmunk és irodalomtörténet-írásunk egy vagy több főszerep-
lőjének emberi-művészi kibontakozását segítették, megítélését befolyásolták alkotó 
módon. Olyanokét, mint Arany János, Mikszáth Kálmán, Gyulai Pál, Ady Endre, 
vagy épp maga a szerző – az Eötvös Kollégiumban Schöpflin Aladár írásait olvasva és 
Keresztury Dezső előadásait hallgatva saját hangját, témáját, útját kereső Király István. 
Amellett olyan vezértémákhoz is kapcsolódik e csokornyi esszé, mint a patriotizmus, a 
pedagógiai ethosz és az irodalomtörténet. Mert Király irodalomértelmezői alapállása 
és végcélja mindvégig világos és változatlan: individuáletika és társadalometika Max 
Weber-i fogalmainak emberi-szakmai szintézise.

Elmélyült portréesszéi nyomán Király István „mellékszereplői” – a visszaemlé-
kező szerző személyes sorsalakulásában játszott szerepük érzékeltetése révén – csak-
hamar főhőssé, Németh László kifejezését kölcsönvéve, „példaélet”-té emelkednek. 
Mert ahogyan Királynál szinte minden esetben: a portré egyúttal palimpszeszt-jellegű 
önportré is (az agresszív törlés, az önáltató maszképítés immorális szándéka nél-
kül). Így ír Kaffka Margitról mint írói-művészi, Schöpflin Aladárról mint szakmai, 
Keresztury Dezsőről mint tanári-pedagógusi, Mikszáth Kálmánról – felesége, Mauks 
Ilona visszaemlékezései kapcsán – mint morális-magatartásbeli, Ady Endre barátjáról, 
Zubolyról pedig mint eszmei példaképéről.

A ciklus legterjedelmesebb és egyúttal legelmélyültebb portréja, az 1984 őszén 
80. születésnapját ünneplő Keresztury Dezső munkásságát méltató tanulmány messze 
több, mint alkalmi köszöntő. Túl a költő, tanár, tudós, műfordító és kultúrpolitikus 
különböző műfajú szövegeinek elemzésén és ismertetésén, egyrészt a magyar történe-
lem- és irodalomszemlélet elmúlt 100 évének izgalmas tudománytörténeti áttekintése; 
másrészt önvallomás Király saját szakmai útjáról, módszeréről, nyelvezetéről; végül, 
de nem utolsósorban morális, tudományetikai és pedagógiai vallomás is. A Magyarok-
cikk a filmkritikus Királyt igyekszik láthatóvá tenni, amelyet a Petőitől Tandoriig kötet 
– súlyához képest – akaratlanul is alulreprezentál. A fiatalon elhunyt Balázs József első 
regényének filmadaptációja „ürügyén” született „kritikából” a plebejus hazaszeretet és 
identitástudat a királyi életmű egészén végigvonuló igénye, élménye és szenvedélye süt.

Nem kevésbé jelentős, egyúttal szépírói igénnyel kidolgozott kapcsolattörténeti 
tanulmány az 1957-ben Király István sajtó alá rendezésében és jegyzeteivel megjelent 
Mauks Ilona-memoár előszava. Ebben, ha kódoltan is, de benne van szerzője 1956–
57-es megrendültsége, politikai-érzelmi kiútkeresése, amely a régi, kedves kutatási 
témához való visszatérésben, a Mikszáth-életút továbbgondolásában talál feloldást, 
megnyugvást, lelki-szellemi megerősítést. Akárcsak a Kaffka Margit halálának 30. 
évfordulójára írott, 1948-as pályakép, Mikszáthné visszaemlékezéseinek előszava is 
sokat elárul Király István anya- és asszonyképéről. Híven tükrözi az értelmiségi férfi 
pályáját a háttérből mindenkor segítő önzetlen társ, az utódokat felnevelő feleség és 
édesanya, a családi fészek-meleg táplálása mellett saját képességeit is kibontakoztató 
modern nő iránti őszinte csodálatát.

Az egyes esszék nyitó lábjegyzetében – a Petőitől Tandoriig kötethez hasonlóan 
– megadom előbb a szöveg első (többnyire folyóiratbéli), majd a szerző saját szerkesz-
tésű köteteiben történt közlésének könyvészeti adatait. Ezek utóbbiakra – az Osiris 
Kiadónál megjelent testvérkötet mintájára – rövidítve hivatkozom. Király 1970-es 
Ady-monográfiáját (Ady Endre, Budapest, Magvető) az „AE I.”, Irodalom és társadalom 
című válogatáskötetét (Budapest, Szépirodalmi, 1976) „IT”, Útkeresések című utolsó 
tanulmánygyűjteményét pedig az „Útk.” rövidítéssel jelölöm. A szerző bőséges idéze-
teinek forrásait (a szépirodalmi citátumok szövegének ellenőrzésén túl) nem kutattuk 
és nem is tüntettük fel, ahogyan azt – a kor szokásainak és tudományeszményének 
megfelelően – szerzőjük sem tette. Kötetben újraközölt írásainak egy részéhez Király 
utólag – a teljesség igénye nélkül, s inkább tájékoztató jelleggel – olykor tömbösített 
jegyzeteket, kisebb könyvészeti tájékoztatókat mellékelt. Ezek átemelését válogatá-
sunk műfajára és terjedelmi korlátaira való tekintettel mellőztük.

Soltész Márton
Óbuda, 2021. február 8.
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Régi emléket idéz fel bennünk Schöpflin neve. Visszagondolunk gyermekkorunk 
izgató élményére, mikor a Jó Pajtás egybekötött évfolyamait lapozva először talál-
koztunk írásaival s önkéntelenül is megrójuk a tankönyvszerkesztő tanárok felüle-
tességét: miért nem tartják számon, miért nem teszik ismét élővé Schöpflin Aladárt, 
Az ördögiókák szerzőjét, nagyon is szegény gyermekirodalmunk egyik legkitűnőbb 
művelőjét. Bár félig-meddig menti ezt a feledékenységet a schöpflini életmű gazdag-
sága. Nem lehet csodálkozni azon, hogy egy-egy részlet elkerüli a figyelmet ebből a 
sokrétű œuvre-ből. Hiszen Schöpflinnek köszönhetjük többek között az Emile-nek a 
Seldwylai embereknek és A bölcsesség hét pillérének magyar fordítását; legkiválóbb prózai 
műfordítóink egyike. Nem lehet átsiklani regényírói működésén sem. Mossóczy Pál 
szép nyarában saját fiatalságunk teljes élet utáni nyugtalan vágyát éltük meg, s talán a 
legmegfelelőbb történelmi időkben kaptuk kezünkbe a 30-as évek végén a másik kivá-
ló regényét, a Vihar az akváriumbant. Mikor türelmetlen, meg nem fogalmazott láza-
dásunk sehol sem tudott formát találni, s mindenfelől a jobboldali demagógia vetette 
ki ránk a hálóját, szükségünk volt Schöpflin regényének fölényesen higgadt hangjára. 
De az az érdeklődő, tisztelő pillantás, amelyet az Egyetemi Könyvtárból jövet vetet-
tünk olykor a Centrál kávéházban beszélgető Schöpflinre, mégis elsősorban az iroda-
lomtörténésznek, a kritikusnak szólt. Ezt a pillantást is tőle tanultuk, ő nézett ezzel 
a kíváncsiskodó alázattal saját fiatalságának nagyjaira, Gyulaira, Vajda Jánosra, Ady 
Endrére. Így összegyűjtött apró megfigyeléseiből sokszor találóbban, életszerűbben 
jelenítette meg az egyes írók alakját, mint a leghívebb fénykép.1

Schöpflin több ízben sok szeretettel, de sohasem takargatott polemizáló éllel 
foglalkozott Gyulai Pál munkásságával. Ez a különös, ellentmondásos érdeklődés sajá-
tos szellemi rokonságot leplez le, Schöpflin, a Nyugat-nemzedék nagy kritikusa való-
jában az akadémikus irodalomtörténet-írás bálványának, Gyulainak volt tanítványa. 
A múlt század végén – minden tévedése ellenére is – Gyulai volt irodalomtörténeti 
kritikánk legnagyobb szabású alakja. Számára az irodalom többet jelentett szórakoz-

1 Első megjelenése: Forum, 1947. 12. sz. 969–972.

tató olvasmányok halmazánál, pillanatnyi hangulatokat adó futó élménynél és rossz 
értelemben vett politikai propagandaanyagnál. Megélte az irodalom nemzeti-társa-
dalmi hivatását, tudta, hogy a művészi alkotásokon keresztül a nép, a nemzet szólal 
meg, s minden értékes mű nagy időszerű népi-nemzeti problémákat vet föl. Élet és 
irodalom nem hasadt ketté a tudatában, egységbe fonódott. Ugyanez az életközelség 
jellemezte Schöpflin irodalomszemléletét is; nem elszigetelten, önmagukba zártan, 
hanem összefüggésükben, az élet egészébe beágyazva nézte az egyes irodalmi jelen-
ségeket: „Az irodalom organikus valami, a nemzet életének olyan életjelensége, mint 
akár a politika vagy a gazdaság, s ezért minden irodalmi jelenségnek meg vannak, meg 
kell, hogy legyenek a gyökerei valahol a társadalomban, amelynek az irodalom egyik 
megnyilatkozási formája […] Végeredményben […] az adja meg valamelyik irodalmi 
jelenség értékét, hogy mennyi benne az élettartalom” – írta első tanulmánykötetének, 
a Magyar íróknak az előszavában.

Schöpflin Gyulaitól sajátította el alapvető kritikusi, irodalomtörténet-írói ma-
gatartását. Ezért magasodott ki alakja korának többnyire Alfred Kerren és Wilde-on 
iskolázott, csak a részletekre ügyelő szubjektív kritikusai és a későbbi idők álössze-
függéseket teremtő szellemtörténészei közül. S végső soron ez tette alkalmassá arra, 
hogy ő legyen a Gyulaitól szentesített s később bénító dogmává merevedett esztétikai 
tartalmak leghivatottabb és legalaposabb bírálójává.

Gyulai Vörösmarty és Arany költészetéből szűrte ki a maga művészetelméletét, az 
ő világképüket fogalmazta esztétikai szabályokba. Schöpflin észrevette, hogy ez a múlt 
század közepén keletkezett élettartalom a század végére térfogatában jelentősen csök-
kent: „Ami egykor Vörösmartyban és Aranyban nagyszabású, új, átalakító nemzeti köl-
tészet volt, az itt egy önmagába zárt réteg lírájává kisszerűsödött, ami az apákban a nem-
zet egész szellemét tükrözte, az a fiúban egyetlen osztály költészete lett” – jegyezte meg 
Bárd Miklóssal kapcsolatban. A 40-es évek nagy öröksége a fiúnak, a középosztálynak 
a kezén elkallódott. A birtokos középnemességből és a honorácior-osztályból kialakuló 
úri középosztály az 1900-as évek első évtizedében még mindig a nemzeti gondolat leté-
teményesének vélte magát, habár egykor egyetemes érvényű mondanivalói ekkor már 
végzetesen összeszűkültek, elapadtak. A középosztály belsőleg morálisan lezüllött, Gyu-
lai és Arany árnyékában, az ő életművüket meghamisítva idejétmúlt, a fejlődés folyamán 
elposványosodott életformát, ízlést, szemléletmódot akartak „a nemzetiség rangjára 
emelni.” Schöpflin „a magyar lateiner osztály” első éles hangú bírálói közé tartozott, s 
kritikáiban találóan jelölte ki a középosztályi írók művészetének szűk határait.

Az úri középosztály egykori történelmi szerepét a polgárság vette át. Schöpflin 
felismerte a fejlődés új irányát. A Nyugatban A város címen írta meg első nagy cikkét, 
amelyben világosan megfogalmazta irodalomszemlélete lényegét: „A magyarság meg-
alapította a maga városát itt a Duna partján, s ez a tény tükröződik az irodalomban is. 
Mi, akik azt mondjuk, hogy meg kell hódítani az eddiginél nagyobb mértékben a vá-
rosi életet az irodalom számára, igenis mi képviseljük hívebben és igazabban a magyar 
nemzeti jelleget.” Először mutatott rá a Nyugat körül kikristályosodott irodalom átfo-
gó nemzeti jellegére. Adyékban meglátta Petőfiék igazi folytatóit, akik a szétaprózott, 
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epigonizmusba süllyedt középosztályi irodalmisággal szakítva új, „nagy stílust” akartak 
kiküzdeni. Felfedte azokat a szálakat, amelyek a közelmúlt irodalmából a Nyugat felé 
mutattak. A konzervatívok elzárkózó merevségével és a Nyugat impresszionista kriti-
kusainak felületességével ellentétben igyekezett ébren tartani az irodalmi folytonosság 
tudatát. Felhívta a figyelmet Arany öregkori lírájára, Vajda nyugtalan hangú költészeté-
re, mint az új irodalom előzményeire. Észrevette, hogy Adynak és Móricz Zsigmondnak 
életes művészetében szólalt meg legteljesebben, simult legtökéletesebben formába az új, 
egyetemes igényű életérzés: „a magyar léleknek vívódása egy számára adott történelmi 
helyzet kényszerűségeivel.” Az Arany utáni irodalmi fejlődés fővonalát, csúcspontjait 
Schöpflin jelölte ki először messzire szóló érvényességgel. A jövő irodalomtörténet-író-
ja elsősorban az ő útmutatásaira fog figyelni ennek a korszaknak a rajzánál.

Schöpflin megélte a század eleji polgári-városi értelmiség haladó, előremutató 
tartalmait, ezért tudott fölényes biztonsággal eligazodni kora kuszált irodalmi életé-
ben. De a tízes évek polgári progressziója szigorú korlátok közé volt szorítva. Már 
a polgári társadalom ingó talaján a túlérett, rothadni kezdő kapitalizmus idejében 
kezdődött el az a polgári erjedés: elkésett, nem tudott egyértelművé, jövőt formálóvá 
válni. A történelmi helyzet ellentmondásos volta még a jobbak tisztánlátását is megza-
varta. Ez a szükségszerű s egyre fokozódó bizonytalanság visszatükröződött Schöpflin 
írásaiban is. Látta, hogy a burzsoáziává züllő polgárság nem tudja megfelelő erkölcsi 
szilárdsággal képviselni a polgári progresszióban megfogalmazott tartalmakat: Mol-
nár Ferencék művészetében észrevette „az erkölcsi kompromisszum polgári szelle-
mét”. Ezért a polgárság jobbik, haladó énjét leszakította természetes osztályalapjáról, 
„mindennemű emberi csoporttól, rétegtől, érdekkörtől” különvált emberivé stilizálta 
át; a progresszív polgárt osztályon felüli, osztályon  kívüli emberré időtlenítette. Ez 
az élet egészéből kiszakított ember hazátlansága ijesztő tudatától űzve a sejtések vilá-
gában keresett otthont magának. A fürkésző intellektuális nyugtalanságban lelte meg 
Schöpflin a Nyugat-nemzedék főmondanivalóját, de nem hangsúlyozta, hogy ez a fel-
fokozott, a forma ideges vibrálásában is kifejeződő érzékenység mint öncél nem volt 
érték, a keresés csak a megtalálás távlatából nézve kapott értelmet.

Az ember erőszakolt leválasztása, lombikba helyezése magyarázza, hogy a pszicho-
lógiai szempont olykor túlzott szerepet kapott írásaiban, ő, aki tudta, hogy minden 
alkotás csak akkor igaz művészileg, ha konkrét értelemben vett egyetemest fejez ki s 
a lelki rendellenességek legfeljebb az elmeorvost érdekelhetik, Ady költészetéről írva 
például több kérdést utalt a pszichiáter hatáskörébe. S habár hirdette, hogy az iroda-
lom mindig valamilyen általánossá vált vagy lassan általánossá váló életérzést fejez 
ki, olykor mégis önmagában elszigetelten szemlélte a formát. A légüres térbe került 
ember szükségszerű bizonytalansági érzésével függ össze, hogy kritikáiban többnyire 
háttérbeszorult az értékelő mozzanat. A polemizáló-értékelő és a megértő-magyarázó 
kritika kérdésében elméletileg helyes állásponthoz jutott el, de kritikusi gyakorlatában 
nem tudta mindig megteremteni a szükséges összhangot: a szendék és a teljesítmény 
közötti egyensúly vizsgálatára vetette a fősúlyt. A részletben merült el, holott jól tud-

ta, hogy a mindenáron megérteni akaró sokszempontúság legtöbb esetben a bírálótól 
birtokba vett élettartalom szegényességét leplezi le, s számos írásában hangsúlyozta az 
egészben látás fontosságát.

Ezek az ellentmondások természetszerűleg következtek abból, hogy polgári osz-
tályalapról – Schöpflin végső soron azon állt – a monopolkapitalizmus idejében már 
nem lehetett ellátni a teljességre vágyó embertől idézett felszabadító tartalmakhoz. 
Az egyre jobban felhíguló polgári világból való menekülés, az örök emberibe húzódás 
csak szubjektíve oldotta meg a problémát, objektíve nem. Ezért nem rajzolódik ki 
Schöpflin kritikusi arcéle olyan élességgel, mint a szerencsésebb történelmi helyzet-
ben működő Gyulaié. Tehetségben, emberi becsületességben, kritikusi bátorságban 
nem maradt el mestere mögött, de hiányzott belőle a felismert, a megtalált igazságnak 
az a hitelesítő pátosza, amely egységbe forrasztotta Gyulai írásait; ő csak félig látta a 
jövő útját, félig megrekedt a sejtések bizonytalankodó világában.

Kritikusi teljesítménye így is messzire kiemelkedik korának esztétikai, irodalom-
szemléleti zűrzavarából. Körülötte meghaladott dogmákon rágódó epigonok indítottak 
hajszát az igazi tehetségek ellen, kényszerű izolációjukat erénnyé kendőző esszéisták 
süllyesztették az elmebaj különféle válfajaivá az írói alkotásokat, csodaváró révületbe 
zuhant megszállottak koholtak tetszetős, de a valóságot meghamisító álösszefüggéseket, 
az irodalmi tudat bomlása szabad teret nyitott a szeleken leselkedő irodalmi szerencse-
vadászoknak, az érvényesülést hajhászó, meggyőződésüket áruba bocsátó álbírálóknak. 
Ebben a káoszban elsősorban Schöpflin kritikai munkássága képviselte a mértéket. Ben-
ne élt legteljesebben a helyes összefüggések meglátásának az igénye, ő tudta legvilágo-
sabban, hogy az irodalom nem egyéni ügy, hanem a népnek, a nemzetnek az ügye és ő 
vallotta leghatározottabban, hogy végső soron minden mű értékét a benne esztétikailag 
megfogalmazott élettartalom határozza meg. Ezért tartott ki – sokszor magányosan is 
– nem alkudó hűséggel Ady és Móricz művészetének korszakot jelentő nagysága mel-
lett, ezért tudta észrevenni már megjelenésekor Tersánszky Kakuk Marcijának remekmű 
voltát, s ezért nem siklott ki tollából szinte soha hamis, túlértékelő jelző.

A Halottak élén Adyjának elmélyült, nagy költészetére Schöpflin Aladár figyelt fel 
először. Művészi érzékenységével megragadta a frissen megjelent kötet főmotívumát: 
„ember az embertelenségben”. A saját életének tartalmára talált rá ebben az Ady-kife-
jezésben. Ez akart lenni ő is: az ember tört benne az embertelenség közepette a telje-
sebb, magasabb rendű élet felé, s alkatánál, hivatásánál fogva az irodalomban kereste 
az irányt mutató, eligazító fényeket. Nem jutott el ugyan a villámtüzes bizonyosságig, 
megértőn mosolygó, szomorúan sejtő kétkedésben rekedt meg, de magatartása így 
is példa, parancs az utódok számára: tovább kell haladni az ő útján. A mind igazabb 
emberség keresése és a megtalálton való boldog ujjongás kapcsolja össze az egymást 
felváltó nemzedékeket, ez az emberiség, az egyes nemzetek történelmének folyton 
továbbadott vezérszólama: az igazi hagyomány. Az így értelmezett hagyományőrzés 
Schöpflin Aladár hetvenöt évének legmélyebb, leginkább kötelező tanítása.

 1947
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Harminc éve, 1918. december 1-én halt meg Kaffka Margit. A haladó szellemű magyar 
írókat magába gyűjtő Vörösmarty Akadémia, amely ugyanezen a napon tartotta ala-
kuló ülését, első nagy halottját gyászolta benne. Kaffka Margit írói pályája csakugyan 
szorosan összeforrott azoknak a művészeknek a harcaival, akik a győztes forradalom 
idején a Vörösmarty Akadémiába tömörültek: a „nyugatosok” közé tartozott.2

Ez a megjelölés azonban önmagában véve még nem mond sokat. Ma már köz-
tudomású, hogy a Nyugat táborán belül nyíltan ugyan ki nem mondott, de belülről 
annál jobban érzett ellentétek feszültek. A polgári irodalomtörténet-írás szereti el-
mosni ezt a hasadást, a Nyugat forradalmát elsősorban mint irodalmi, esztétikai for-
radalmat, mint a művészi szabadság gondolatáért, a l’art pour l’art elvéért folytatott 
küzdelmet, azaz mint a burzsoázia ízlésének megfelelő „korszerű európai” művészet 
megteremtéséért vívott harcot értékeli. Révai József és Lukács György tanulmányai 
hívták fel először a figyelmet a Nyugat másik arcára, arra az arcra, amelyet a legtisz-
tább formájában Ady Endre költészete képviselt. A burzsoázia uszályában sodródó, 
esztétizáló Nyugat mellett ott volt a másik Nyugat is, amely a polgári demokratikus 
forradalom érlelődésének – s egyben a forradalom elsikkasztásának – az éveiben éb-
ren tartotta és művészileg megszólaltatta a nemzeti sors nagy, alapvető, megoldásra 
váró kérdéseit. Ez magyarázza, hogy az 1918 előtti Nyugat több tudott lenni egy 
szűk esztétizáló társaság revüjénél, hogy hatása túlterjedt a művelt polgári szalonok 
közönségén, hogy a körülötte dúló harcok bizonyos mértékig az egész magyar tár-
sadalmat megmozgatták.

Ennek a Nyugatnak az írói közé tartozott Kaffka Margit. Szükséges ezt hang-
súlyozni, hiszen épp a Nyugat kétarcúságának a fel nem ismerése okozta, hogy a 
legnagyobb magyar írónő hagyatékának mégoly kiváló őrzői, mint Schöpflin Ala-
dár és Radnóti Miklós sem tudták kijelölni irodalomtörténeti helyét, s nem tudták 
elejét venni a Kaffka életművét meghamisító, egyoldalúsító szemléleteknek. E miatt 
a tisztázatlanság miatt sorozhatták be egyes polgári esztéták Kaffka Margit alakját 

2 Első megjelenése: Forum, 1948, 12. sz. 935–942. Kötetben: IT, 124–133.

a „tegnapok ködlovagjai” közé, s kicsinyíthették benne a társadalmi forradalmárt 
formai újítóvá.

A felszabadulás után adta ki újból a Franklin Társulat Kaffka Margit Két nyár 
című kisregényét. Az előszót Passuth László írta a kötethez. Bevezetéséből megtud-
hatjuk, hogy „a mai olvasó már nem keresi [Kaffka műveiben] a történet elsődleges 
élményét”, hanem azt csodálja írásaiban, „hogy a legmodernebb, legtudatosabb írás-
művészettel mozgat embereket”, s hogy ez a „magányos précurseur”3 a maga „csendes 
forradalmában” megvalósította azt, „amit esztendők múltán vagy vele egy időben már 
megkísérelt az angol, francia, amerikai regényírók java: azaz feltépett egy zárt műfaji 
formát”.

Kaffka Margit emlékének úgy hódolunk legbecsületesebben, ha szétromboljuk 
ezeket az irodalomtörténeti legendákat. A Passuth-féle „magányos précurseur”-t be-
helyezzük társai közé, a társadalmi haladásnak nagy kérdéseit szívükön viselő írók 
sorába, ha megmutatjuk, hogy Kaffka életműve nem csekély számú széplélekhez szól, 
akik az irodalomban nem látnak mást, mint formai újítások halmazát, hanem a széles 
néprétegekhez, akik a jövőért folytatott harcaik során felemelő, bátorító tartalmakat 
keresnek a művészi alkotásokban. A mai magyar irodalomtörténet-írás feladata, hogy 
megrajzolja Kaffka Margit igazi arcát, meglássa benne Ady Endre társát, a haladó ma-
gyar irodalom egyik jelentékeny alakját.

*
Schöpflin Aladár írja Kaffka Margitról: „Nincs ilyen asszonyias író talán az egész vi-
lágon”. Csakugyan asszony volta felől lehet legjobban megérteni Kaffka művészetét, 
„nyomorult asszonysága” jelentette mindvégig központi egyéni problémáját. Egyik 
Adyhoz szóló levelében így vall erről: „Férfiúnak fogalma sem lehet róla, hogy mi-
lyen semminek érezheti magát egy asszony, ha egyszer ráébred… Bandika, mennyiért 
lennél helyettem asszony? Mit csinálhatok én embervoltommal, ha ugyan van ilyen? 
Elhazudhatom két-három formában nektek, hogy minők vagyunk – ez az egész!”

Nem véletlen, hogy a 900-as évek4 elején szólalt meg először Magyarországon 
ez a tudatos, határozott asszonyiság. A kezdődő imperializmus korában kiéleződött, 
felszínre került a magántulajdonra épülő társadalmi rend valamennyi addig rejtett, 
takargatott ellentmondása. Problémásodott férfi és nő viszonya is; előtérbe került az 
osztálytársadalmak egyik legősibb, s leginkább agyonhallgatott problémája: a nőkér-
dés. A hódító kapitalizmus egymás után semmisítette meg az élet rejtett, védett zugait. 
Kiragadta a nőt is a meghitt, idilli családi környezetből, a feudális otthon patriarkális 
melegéből, s belekényszerítette a társadalmi termelésbe. Ugyanakkor azonban többé-
kevésbé változatlanul továbbélt az az év- ezredes erkölcsi felfogás, amely a magántu-
lajdon megőrzése s az öröklési rend biztosítása érdekében szükségszerűen alakult ki az 
osztálytársadalmak fejlődése során, s amely a nőt hol burkolt, hol nyílt formában, de 
valójában mindig alávetette a férfi uralmának, s nem ismerte el a két nem egyenjogú-
ságát. Magyarországon, ahol még a polgári demokratikus átalakulás sem történt meg, 
még kirívóbb, még lázítóbb formában jelentkezett ez az ellentmondás. Nem véletlen, 

3 Précurseur (fr): előhírnök.
4 Értsd: 1900-as évek.
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hogy épp Kaffka Margit, „a lápos puszta Ura kicsiny urainak” a sarja, a vidéki dzsentri-
lány élte át legmélyebben a század eleji Magyarországon az asszonyi kisemmizettséget, 
mellőzöttséget.

Kaffkától távol állt, hogy valamilyen, a társadalom élete fölött lebegő „örök asz-
szonyi lélek” ábrázolójává szegődjék. Épp ellenkezőleg: tiltakozik azok ellen a meg-
hamisító címkék ellen, amelyeket a sokszázados férfiuralom ragasztott a történelem 
folyamán az asszonyokra. Nála fonákjára fordulnak a híresnek kikiáltott női erények. 
Az asszonyi gyöngédség, szelídség gyávasággá, tehetetlen passzivitássá csúnyul. A 
benső élet ünnepelt gazdagsága fülledt levegőjű „lelki bordélyházként” lepleződik le, 
amelynek megteremtője a lélek mélyére fojtott, s ott céltalanul senyvedő tettvágy. Az 
eszményített nő agyoncsépelt, romantikus irodalmi sablonjával szemben „az asszony-
nyá kicsinyülés” tragédiáját szólaltatja meg Kaffka Margit életműve.

Hősei csaknem mind lázadó asszonyok. Érzik asszonyi életük szűk korlátjait, 
borzasztja őket – mint a Mária éveinek Laszlovszky Máriáját, hogy „csak mint nők 
jönnek számba”. Szeretnének valamit tenni, nyomot hagyni a világban, hogy ne le-
gyenek „ilyen semlegesek, jelentéktelenek, kérdezetlenek”. De feltörő lázadásuknak 
gátat szab az idegen, ellenséges világ, amely a férfiak szemével lát, azok törvényei 
szerint ítél. Az este című novellájának fiatal menyasszonya az esküvői szertartás 
előtti éjszakán megtudta, hogy vőlegénye már jegyességük idején megcsalta. Első 
indulatában szakítani akar, de aztán rádöbben asszonyi tehetetlenségére, kiszol-
gáltatottságára: „Mennyi beszéd, magyarázkodás volna, amíg szakítanának. S a hi-
vatalban mennyi kellemetlenkedés! Biztos, hogy őt, a lányt kevernék rossz hírbe, 
gyalázkodnának, tán soha senkinek sem kellene többé. Nem, hiába, itt már nincs 
visszatérés. És tudta, hogy említeni sem fogja az egészet, magyarázatot sem akar, 
mentséget, megalázkodást, letagadást. Milyen undorító volna mindez, és nem érne 
semmit. A jegyese megjön holnapután, és ő mosolyogva, gőgösen, tisztán, okosan, 
álnokul megy elé. És semmi sem változik… és egyszer később talán felelőtlenebbül 
lesz ő is, hazug és gonosz vele szemben. Mert ez az élet – a férfi és nő szembenállása 
– végetlen, alig titkolt, kényszerű örök hazugság.”

Kaffka megéli a férfi és nő viszonyának a mélyén meghúzódó leplezett, takar-
gatott hazugságot. S látja, hogy ez a hazugság kényszerű, szükségszerű: a nők társa-
dalmi helyzetében adott nagy ellentmondásokat nem lehet másképp, csak színesítő, 
látszatharmóniát teremtő szavakkal áthidalni. A Színek és évek legmeghatóbb jelenete, 
amikor a már öregedő Pórtelky Magdához egy tönkrement, átkínlódott élet vége felé 
borosan, cigányzenével beállít fiatalkori, nagy szerelme. S ahogy ezen a sárguló őszi 
reggelen kedvesen, hízelkedőn szemben áll egymással ez a két meggyötört ember, eze-
ket a szavakat mondatja az írónő főhősével: „Szép vers ez mind, Endre, de jól teszi, 
hogy mondja. Ez szép, ez jó. Az élet csakugyan nem nagy dolog, mert egy a vége. 
Akárhogy lett volna dolgunk, sokkal jobban aligha esik a megvénülés. Isten ments, 
hogy mi együtt éltünk volna!… De amit így az ember mondhat egymásnak, látja, már 
tudom, hogy ez a legtöbb. A legnagyobb emberi ajándék a szó, a szó!” A Kaffka-hős-
nők tudják, hogy a szó melegít, szépít, de tudják, érzik azt is, hogy ezeknek békítő 

jósága mögött ott „gomolyog valahol a rossz”, ott van a megoldhatatlan ellentmondá-
sokkal átszaggatott valóságos élet.

Itt ment legmélyebbre Kaffka Margit az osztálytársadalmak asszonyi sorsának 
a megélésében. Ez az élmény alakította ki benne a hűvös, kritizáló főt, a kíméletlen 
illúziórombolót, aki „hideg, látó, értő szemmel figyeli az élet-élőket”, s aki már idézett 
levelében így ír Ady Endréhez: „Nincs vonatkozásom az Istennel, a világgal, a fajtám-
mal sem tágabb, sem szűkebb értelemben; és semmiféle törvényével, sem rendjével 
a világnak, amit nélkülem csináltatok meg. Engem nem hívtak az úriszékbe, amikor 
kiszabták az erkölcs formáit; született ellensége és kitámadója kell hogy legyek minden 
emberi és isteni jognak, morálnak.” Kedvelt hőseit gyakran jellemzi ezzel a szóval: 
„moráltehetség”. Ez volt ő is. Az élethazugságok kíméletlen leleplezésére tört, s gúnyos 
megvetéssel nézett „a mindent és mindenkit megértők divatos osztályára”. Hangja, 
ahogy rikítóbbá váltak a körülötte levő világ szörnyű ellentmondásai, mind élesebbé, 
mind metszőbbé lett. A „csendes válságok” kesernyés fölényű feljegyzője a háború alatt 
szigorú társadalombírálóvá keményedett. Két kisregénye, a Két nyár és a Hangyaboly 
jelzi legjobban fejlődésének ezt a szakaszát. A Két nyár az imperialista háború mámo-
ros jelszavai mögött vergődő egyszerű emberek szenvedését panaszolja el. A Hangya-
boly pedig „az elmúlt századokból itt maradt emberszigetnek”, egy apácazárdának fül-
ledt, belső életét, „bolond figuráit” mutatja be, a szenteskedő szavak mögött megbúvó 
mocskos kis érdekeket, szennyes vágyakat leplezi le.

Kaffka Margit azonban nem elégedett meg a társadalom felszínén jelentkező 
ellentmondások külsőleges, mechanikus tükrözésével, az élet fonákságainak, „csendes 
válságainak” naturalista-impresszionista ábrázolásával: a nagy, alapvető társadalmi 
összefüggésnek belső művészi megértésére tört. Nagyregényei, a Színek és évek, a Má-
ria évei s az Állomások kísérletek arra, hogy egyéni, kínzó problémáját, asszonyiságá-
nak a kérdését messzi távlatokba állítsa, hogy a részletet az egész felől tekintse át.

Vállalkozása csak a Színek és években sikerült maradéktalanul. Nemcsak egy nagy 
álmú, nemes anyagból gyűrött s mégis hiábavaló asszonyi életnek lassú pusztulásáról 
van szó ebben a regényben. Pórtelky Magda sorsában összefutnak, egybetalálkoznak a 
magyar történelmi fejlődés egyik döntő szakaszának, az ország múlt század végi gyors 
kapitalizálódásának összes emberileg és társadalmilag lényeges problémái. A kor má-
sik nagy prózaírója, Móricz Zsigmond ezt vette észre a regényt üdvözlő, ujjongó han-
gú soraiban: „A társadalom bírálója sokkal több törvényszerűséget vonhat le a Színek 
és évekből, mint magából az életből.”

Vidéki dzsentrilány Pórtelky Magda. Benne él a feudális-nemesi család szigo-
rú „fegyelmében”, a szokás-tisztelet megnyugtató, mert sehová sem fellebbezhető 
rendjében. Készül az asszonyi sorsra, amelyet a hozzá hasonló nők számára előírt az 
évszázadok óta hallgatólagosan elfogadott családi törvény. Egyetlen célja a férjhez 
menés, hiszen csak más által, egy férfi által véli elérhetőnek messzire törő álmait. 
Ami azonban az anyja, nagyanyja számára még „jómeleges dolog”, természetes állapot 
volt, őrá egyre nyomasztóbban, egyre elviselhetetlenebbül nehezedik. A férfira utalt-
ság, a kiszolgáltatottság mindinkább mint szorító bilincs fonódik életére. Közben 
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ugyanis megváltozott körülötte a világ. Fiatalsága tündérszigetét körülfogó, regé-
nyes, titokzatos lápokat lecsapolták, utak épültek az „eltisztított mélyréteken” át, s az 
ő szép, erős, tekintélyes famíliája, ez a kemény, kuruckodó kisúri nemzetség, amely 
kiskirályként élt a vadvizek, zsombékos erek, náderdők védett gyűrűjében, mind-
inkább szétzüllött: Magyarország gyors kapitalizálódása a dzsentrit egyre fokozódó 
mértékben parazitaréteggé változtatta át. Pórtelky Magda érzi a régi, „biztos szép” 
világot alapjaiban megrengető változásokat. Riadt szemekkel bámulja a szinyéri tűz-
vészt, amely után „megszépült, megfrissült ugyan a város, de az emberek élete mintha 
elvágódott volna az emlékeiktől, a gyermekkoruktól, különös, színes hagyománya-
iktól”. Homályosan sejti, hogy a réginek ez a pusztulása, az új keletkezése valahogyan 
összefügg az ő egyéni sorsával is. Mintha az ő életében is nagy, végzetes fordulatot 
jelentett volna a város égésének „országosan szörnyűséges éjszakája”. „Mesterséges 
és mondvacsinált város készült itt nemsokára, szép, egyenes utcákkal és egyforma, 
takaros házakkal; végül a jólét meg forgalom meg minden csak nyert e csapással, de 
annyi sok régi szépség és meg nem nevezhető különösség nincs itt azóta. És ma is 
legjobban szeretett azokon a girbegörbe régi utcákon végigjárni, melyek a tűz előtt 
épültek s megmaradtak a régiben.”

Idegen Pórtelky Magda számára a megváltozott világ. Élete alól szétmállottak 
a biztos tartó alapok. Második házassága már csupa gyötrődés, mind kínzóbban érzi, 
amit a férje vág szemébe egyik bomlott, csúnya civódásuk során: „Aki élősdi, legalább 
húzza meg magát.” S bár ragyogó színű emlékei, fiatalságának súlytalan, lebbenő évei 
odakötik ahhoz a másik, elsüllyedt világhoz, s bár tudja, hogy az ő ifjúsága szebb, má-
morosabb volt, mint a könyvek fölé hajló, modern fiataloké, mégis arra biztatja foly-
vást lányait: „Kislányaim, lelkeim, csak ti tanuljatok, mindenáron, mindenáron!… 
Ti csak készüljetek szebb, diadalmaskodó, független életre; magatok ura lenni, férfi 
előtt meg nem alázkodni, kiszolgáltatott mosogatócselédje, rugdosott kutyája egynek 
sem lenni.”

Kaffka Margit tudta, hogy a kiteljesedő kapitalista társadalom ridegebb, mes-
terségesebb, mondvacsináltabb, mint a hanyatló, „szép gőgű” dzsentrivilág, hiszen az 
új fejlődés lerántja a dolgokról, az emberi kapcsolatokról az azokat beborító színes, 
poétikus fátylat, a szerelmet például „szilaj, parádés érzésből” durva nemi viszonnyá 
mezteleníti. De épp abban rejlett Kaffka Margit írói és emberi nagysága, hogy bár 
szép-szerető énje tiltakozott a hódító kapitalizmus embertelensége, szürkesége ellen, 
bár sajnálta a múlt elpusztuló „szép, finom kultúráját”, mégis teljes hűséggel ábrázolta 
a feudális-úri világ egyre fokozódó belső, morális rothadását, meglátta a fejlődés irá-
nyát, s művészi síkon felvetette a 900-as évek Magyarországának legsürgetőbb, meg-
oldásra váró kérdését, a polgári demokratikus átalakulás problémáját.

A Színek és évek Pórtelky Magdája talál kiutat, amely kivezet asszonyi életének 
szorítójából: a bomló feudális életkereteken túl feltűnik előtte a polgári fejlődés pers-
pektívája, ahol a család börtönébe zárt s a férfinak tehetetlenül kiszolgáltatott nő-
nek az új idők öntudatosodott asszonya, a dolgozó nő lép helyére. A Mária éveinek 
Laszlovszky Máriája már a polgári társadalom új, felszabadult asszonytípusát képvise-

li, önálló, független életre készül, de a benne nyugtalankodó álmok nem tudnak cse-
lekvéssé válni, összefűlnek lelke mélyén, szavakká oldódva buknak fel csak. A szavak 
elhomályosítják tisztánlátását, áttekinthetetlenné kuszálják előtte a világot. Nem tud 
bekapcsolódni „a dolgok biztos, nyugodt egyetemességébe”. Tönkrezúzódik élete „tá-
jékozatlan, elcsigázott és félrevezetett érzései között”.

A század eleji magyar társadalom „emancipált” asszonyának a csődjét írta meg 
Kaffka a Mária éveiben, de szubjektív problémáját itt nem tudta tágabb összefüggé-
sekbe ágyazni. A mű epikus kereteit szétfeszítette a líra, a részlet elhomályosította 
az egész rajzát. Egy kuszált lelkű, s saját belső zűrzavarait életté nagyító hisztérika 
egyéni tragédiájának tűnik fel Laszlovszky Mária sorsa. S épp azért, mert nem lát-
szanak a szálak, amelyek társadalmilag szükségszerűvé, tipikussá teszik ezt az egyéb-
ként nagyon is esetleges asszonyi életet, öncélú lélekelemzések sűrűjébe téved a re-
gény, meglazul a szerkezet, s a stílus nyugodt simaságát ideges, vibráló, szecessziós 
színek törik át.

Az Állomások Rosztoky Évája már meg tudja valósítani életében „azt az egységet, tel-
jességet, egészet kitöltőt”, amelyet Laszlovszky Mária hiába keresett. De ezt a belső 
asszonyi harmóniát nem a társadalmon belül küzdi ki magának, hanem annak ke-
retein kívül, attól elszakadva éri el. Mint művész, elhatárolja magát a dolgok kínzó 
zűrzavarától, a nyugtalan „hullámzó élet” helyett, a harcoktól, küzdésektől messze 
szakadt csendes, szemlélődő, „tükröző életet” választja. Ennek a megoldásnak a hazug 
voltát azonban ő is érzi, lelke mélyén ott kísért a fájó gondolat: „Hátha ez a mostani 
készenlevése, megállása, a szemlélet nyugodalma se egyéb, mint egy állomás… Ma-
holnap jöhet a nagy fűtő megint… egy jelre megindul zakatolva az életmozdony kere-
ke, holnapután már ki tudja, hol, merre lesz újra nyakig valamiben?”

Kaffkának ebben a regényében sem sikerült objektíve megoldani nagy élet-
problémáját, asszonyiságának a kérdését. A Mária éveiben az összefüggéseiben meg 
nem értett, s ezért óriásinak tűnő részletek árnyékában veszett el az egész, a főhős-
nő magasra szökő lelki lázai mögött sikkadt el a társadalom rajza. Az Állomásokban 
épp ellenkezőleg: a probléma külsődleges megoldása, szimplifikálása mechanikusan 
leegyszerűsítette az élet bonyolult, sokrétű teljességét. A valóság ellentmondásos gaz-
dagságát feltáró realista ábrázolás helyét naturalista környezetrajz foglalta el, amely 
megelégedett a magyar polgári társadalom felszínének tükrözésével. Oldalakra nyúló 
intellektuális viták, kicsinyesen részletező leírások, szétnyúló elméleti fejtegetések pó-
tolták a sokszínű, életes művészi ábrázolást. Kulcsra járó, másolt figurák helyettesítet-
ték az igazi realista jellemrajzot.

Kaffkának csak a Színek és években sikerült eljutnia a teljes életet tükröző re-
alista ábrázoláshoz, egyébként nem tudta áttörni a naturalizmus-impresszionizmus 
szűk korlátait. S ez nem volt véletlen. A feudalizmus bomlásának problémái a maguk 
egészében fel voltak vetve a kilencszázas évek első évtizedeiben, a megválaszolásuk-
ra adott és nyilvánvaló volt a felelet minden látó ember számára. Viszont a magyar 
polgári fejlődés kérdései közt nem lehetett ezzel a könnyedséggel eligazodni. Nem 
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volt olyan tudatosodott társadalmi erő, amely felől tisztázni lehetett volna polgársá-
gunk alapvető problémáját, meg lehetett volna oldani ennek az osztálynak a társa-
dalmi progresszióhoz való kétértelmű, ellentmondásos viszonyát. Az objektív néző-
pontnak ez a hiánya eleve megnehezítette a polgári társadalmat, a polgári társadalom 
ellentmondásait a maga teljességében megélő és feltáró epikai ábrázolást, csak a rész-
letekben elvesző impresszionista szemlélet, vagy a valóság gazdagságát mechanikusan 
leegyszerűsítő naturalista bírálat volt lehetséges. A Mária évei és az Állomások epikus 
sodra – Kaffka realista szándékai ellenére is – szükségszerűen futott be az impresszio-
nizmus, illetve a naturalizmus állóvizeibe.

*
Ady Endre jegyezte meg Kaffka Margitról szóló bírálatában: „Egy nagy, örök asszonyi 
hiba van ebben a nyugtalan, férfias erejű íróban: valamit ingathatatlanul felépíteni 
nem tud.” Asszonyiságában rejlett Kaffka Margit művészi ereje, s abban rejlett gyen-
gesége is.

Átélt asszonyproblémája a társadalomnak valóságos problémája volt – bizonyos 
leszűkített viszonylatokban –; eljuttatott a magyar élet döntő, alapvető kérdéseihez. 
Ezért írhatta meg irodalmunk egyik legszebb realista regényét, a Színek és éveket. De 
a 900-as évek Magyarországán, mivel a társadalom egészére távlatot nyitó objektív 
kilátópont hiányzott, epikai művekben már nem lehetett teljes, kielégítő feleletet adni 
az emberekben nyugtalankodó kérdésekre. Azt még meg lehet válaszolni, hogy az úri-
nemesi világban bent rekedt Pórtelky Magdák sorsa hol futott zsákutcába, de a polgári 
életkeretek között élő Laszlovszky Máriák, Rosztoky Évák kérdőjelének maradéktalan 
feloldása már nem volt lehetséges. A magyar társadalom feloldhatatlan, tisztázatlan 
ellentéteit a maguk teljes bonyolultságában csupán szubjektíve, lírailag összefogva le-
hetett igazán mélyen ábrázolni ekkor.

Kaffka Margit érezhette ezt, talán ez magyarázza makacs ragaszkodását a lírá-
hoz. Féltő gonddal becézte ritkán születő költeményeit, s elsősorban nem prózaíró-
nak, hanem költőnek tartotta magát. Versei azonban eltörpülnek regényei, novellái 
mellett. Költeményeinek hosszú, zilált soraiból vergődő, tépelődő asszonyi lélek néz 
ránk, aki sehol sem tud rátalálni a „könnyítő könnyekre”, s gyötrődve hajszolt látomá-
sok során sem tud választ adni arra a kérdésre: „hol az én életem? mi az élet nekem? 
mit ér?” Érzései minden eredetieskedésük ellenére is sokszor másoltak. A vers sza-
kadozó felületén folyvást átütnek erősebb, teljesebb lírai egyéniségek színei. Kaffka 
központi egyéni élménye, asszonyiságának a kérdése objektíve nézve túlságosan peri-
férikus, jelentéktelen volt ahhoz, hogy felőle átfogó líraisággal tükrözni lehetett volna 
az egyre jobban széteső magyar valóságot.

Ez Kaffka művészetének feloldhatatlan belső dilemmája. Fájóvá ért benne egy 
kérdés, amelynek mindenáron való művészi megválaszolására tört, de az epikai áb-
rázolásnak a sajátos magyar társadalmi valóság vetett gátat egy bizonyos határon túl, 
a lírai ábrázoláshoz pedig ő nem ért fel. Innen érthetjük meg a művészetében rejlő 
ellentmondásokat. Senki sem ismerte nála jobban a szavak veszélyét, s mégis műveit 
olvasva elsősorban stiláris merészségei s a lépten-nyomon feltornyosuló szótorlaszai 

ötlenek szemünkbe. De ez nála nem öncélú játék. Ugyanaz a szenvedély halmoztat 
vele kifejezést kifejezésre, amely arra kényszeríti, hogy írásjelekkel, aláhúzásokkal 
szuggeráljon a szavak konkrét, mindennapi jelentésébe valamilyen mélyebb, teljesebb 
értelmet. Kaffka érezte kifejezési lehetőségeinek áthághatatlan belső gátjait, s külső-
legesen, formai úton szerette volna szétfeszíteni művészetének ezeket a korlátait. Ez 
magyarázza, hogy költeményeiben mindinkább elveti a rím s ritmus megkötő nehe-
zékét, és a szabad vers hosszú, laza soraival próbál utat nyitni érzései spontán, töret-
len áradásának. Kaffka formabontása nem írói erény, épp ellenkezőleg, művészetének 
szigorúan megvont határait jelzi. Ezt vette észre Ady Az élet útján című kötetéről írt 
találó bírálatában: „Teljes kiömlést, lávát Kaffka Margitnál ne keress, ha mégolyán bo-
szorkányosan utánozza is mindazt. Éppen a pompás szavak s a pompás illatokat kereső 
hosszú sorok az ő eltakarói és leleplezői.”

Nyugtalan, harcos író volt Kaffka Margit. Önéletrajzában mondja magáról: „Vi-
dékből, családból, előítéletekből, kapcsolatokból, robotos munkából, anyagi nyűgök-
ből, önmagammal való súlyos konfliktusokból, állandó és súlyos kimenés az életem. 
Ezen a kivándorló úton talán csak fényképfelvételek az írásaim.” Türelmetlen küzdeni 
vágyása az évek folyamán mindinkább fokozódott. Kiváltképp az imperialista világ-
háború idején gyűlt össze benne sok keserűség az értelmetlenné, esztelenné zilálódott 
világ ellen. Kisregényeiben, novelláiban ekkor váltja fel az impresszionista író szelí-
den gúnyos fölényét a naturalista társadalombíráló éles kíméletlensége. Ekkor már 
világosan látja a polgári fejlődés csődjét, az egykori politikai szövetségeseinek érzett 
polgári radikálisok tehetetlenségét. Anyjának szóló utolsó levelében írja: „Jászival ke-
veset találkozunk: nem is vagyunk egy hiten. Én szociálista vagyok, ő polgári radikális, 
amit én fából vaskarikának tartok.”

Ezzel a fejlődésével párhuzamosan a késői versekben s esztétikai hitvallásokban 
mindinkább kibontakozik azonban benne a művészet „szent öncélú hóbortjaiért” ra-
jongó parnasszista művész, aki szeretné „óriásira tágítani szemét, hogy befogadhassa 
egyszerre a színek boldog végtelenét, az arányok édességét és a formák töméntelen is-
teni vigaszát”. De az ő elzárkózása a mindennapoktól nem azonos a bomló polgári tár-
sadalmak dekadens költőinek elefántcsonttoronyba vonulásával, akik a készülő jövő 
elől menekülnek „a szellem védett magaslataira”. Arisztokratikus művészi gőgjét csak 
énje másik oldala, lázadó forradalmisága felől lehet megérteni. Kaffka Margit tudta, s a 
világháború „korbácscsapásai” alatt egyre világosabbá vált benne az a felismerés, hogy 
az asszonyi sorsnak, s vele együtt az életnek többi gyötrő ellentmondása feloldhatatlan 
a polgári társadalmon belül. Elszakadt ettől a világtól. Ugyanekkor azonban nem látott 
kivezető, továbbvivő utat. Csak a tagadás élménye volt meg benne, a megtalálásé nem. 
A jelennek, az imperialista háború szörnyű színjátékának a tagadása vitte a szocializ-
mus felé, bár nem élte meg annak felszabadító világnézeti tartalmait; s ez a tagadás 
alakította ki benne az élet szép, tarka képeskönyvét kívülről szemlélő, a világ sodrától 
messze szakadt, öncélú művészt, a „tükröző életet”.

Harmincnyolc éves korában ragadta el kisfiával együtt a gyorsan pusztító hábo-
rú utáni járvány, a spanyolnátha. Belső emberi fejlődésének, felfelé menő, előremu-
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tató szakaszán érte a halál; akkor, amikor ez a szubjektív fejlődés még nem ért be egy 
új, nagy, a Színek és évekhez hasonló művészi alkotásba, bár annak ígéretét már magá-
ban hordta. Bizonyos mértékig torzóba szakadt így pályája: nincs maradandó értékű 
életműve, csak egyes, többé-kevésbé értékes művei vannak. De ezekben a művekben 
igazságra törő, a saját problémáit mélyen megélő asszonyíró tesz hitet az emberi hala-
dás gondolata mellett, s ezért tovább fognak élni, tovább kell hogy éljenek most épülő, 
szocialista társadalmunkban is.

 1948

1.5

Férje halála után, az 1910-es években kezdte lejegyezni emlékeit Mikszáth Kálmánné, 
farkasfalvi Mauks Ilona. Első és utolsó írása volt ez. Nem a becsvágy késztette erre sem. 
Egy kiadói ötlet s az emlékeket megbolygató magány tette írónővé. Csak a sorsa fonó-
dott össze az irodalommal, ambíciója nem. Szerette a könyveket, de sohasem kívánt 
más lenni, mint hálás olvasó. Visszaemlékezéseinek talán ezért van a dokumentumér-
téken túl önálló művészi ereje is. El tudta érni, ami az irodalmi becsvággyal mérgezett 
dilettantizmusnak sosem sikerül: a nyilvánosság előtt szólva is megőrizte egyéniségét, 
idegen, akart érzések nem fojtották el a sajátjait. Olyan áttetsző egyszerűséggel írta le 
élete eseményeit, mintha önmagának gyónna. Az irodalmiaskodás meddő vágya nem 
ölte meg természetességét. Közvetlen, tiszta hangjával igazolta Mikszáth egykori ked-
veskedő bókját: szavaiból a lélek tűnik ki.

Nem a nagy író szellemi társa szólalt meg elsősorban a Visszaemlékezések lapjain. 
Azok a gyengébb részek, ahol ez kívánt szóhoz jutni. Ott másolt, összefércelt, férje 
műveiből vágott be részeket a saját írásába. S az idegen gondolat: a parvenü elegan-
ciája; kirítt a nem neki szabott környezetből. Mikszáth teremtő magányának csak a 
csendjére tudott vigyázni Mauks Ilona, a születő gondolatoknak nyomába nem sze-
gődhetett. Mint A Noszty iú esete Tóth Marivalban Tóth Mihályné, tehetetlen jóindu-
lattal állt szembe ő is urának távolért aggódó gondjaival. A mohorai mozdulatlanság 
éveinek mulasztását nem bírta többé bepótolni. Műveltsége s látóköre hiányzott hoz-
zá, hogy kövesse férje messze rohanó gondolatait. Mindez azonban csak az egyéniség 
határait jelzi, az értékét nem. Hiszen a kereteket többnyire a sors szabja ki; amit azon 
belül teremt, az vall az emberről. S az vallott Mauks Ilonáról is. Tudásban, műveltség-
ben elmaradt ugyan Mikszáthtól, de jellemben, emberségben hozzá tudott nőni. Szűk 
asszonyi élet, mégis alkotó élet az övé: a neki rendelt területen egész emberként élt. 
Egy szép gondolat szabott törvényt elé: az otthont teremtő kötelesség. Esze, erélye, 
jósága – mind a családért volt. Vannak asszonyok, kiknek nesztelen, ház körüli fog-

5 Első megjelenése: Előszó = Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései, Budapest, Szépirodalmi, 1957 (Magyar 
Századok), 5–25. Kötetben: IT, 62–80.
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lalatoskodásában a szívük világol; Mauks Ilona közéjük tartozott. „A legnőiesebb nők 
egyike, akivel életünkben találkozhatunk – jegyezte fel róla egyik kortársa. – Egysze-
rű, szerény, szinte keresetten szürke […] de azért akaratlanul is maga felé vonzza az 
emberek tiszteletét és rokonszenvét. Öreg emberek is, ha meglátják, az édesanyjukra 
gondolnak.” S asszonyról ennél többet, elismerőbbet nehéz mondani.

A szerető asszony csöndes, állhatatos tekintetével kísérte végig Mauks Ilona a 
körülötte élő emberek útját. Feljegyzéseiben nem eszméket őriz, nem fűzött kommen-
tárokat a történt dolgokhoz. Apró részleteket, tűnő hangulatokat leltároz csupán lassú 
folyású, mellérendelő mondataiban. Számon tartott egy kék, fehér pettyes nyakken-
dőt, melyet első találkozásukkor viselt Mikszáth. Fölidézte a mohorai Plachy-kúria te-
rebélyes gesztenyefái alatt átbeszélgetett esték melegét. Egy bundákkal s lábzsákokkal 
teli vendégváró szobának képe éppúgy elraktározódott emlékezetében, mint Mikszáth 
szemének felcsillanása, mikor behozták az ebéd utáni feketét, vagy a téveteg mozdulat, 
ahogy egybesimult két öreg, ráncosodó kéz, az élet vége felé, egy színházi páholy mé-
lyén. A megrázó nagy eseményekből is csak a részletek egy-egy mozaikja maradt meg 
emlékei közt. A titkos esküvő romantikus kalandjából egy halványzöld ruha villanó 
színfoltja tűnt elő; a jubileumi ünnepség káprázatából az emelvényen álló „töpörödött, 
öreg, reszkető ember” fojtott idegessége látszott, a halál döbbenetéből pedig a fehér 
lepel, amellyel a magára maradt asszony leterítette ura holttestét.

Ezek a minden reflexió nélkül elbeszélt apró mozzanatok mégsem színező, kor-
festő adalékok csupán: fényt vetnek maguk körül. Az asszonyi szeretet, ha teljes asz-
szony szeretete az, megélesíti a szemet. A körülöttük élő emberekről leghitelesebben 
mindig a hű asszonyok – az anyák, feleségek – tudnak vallani. Nemcsak beidegzett apró 
szokásokat vesznek észre; lábujjhegyen járó, néma figyelmük követi a lelket rejtekút-
jain. Ha a gondolkodás s az érzés belső drámáit érteni nem is tudják, de a kísérő lelki 
lázt aggódó érzékenységük mindig észleli. Épp ezért van távlat és mélység látszólag 
jelentéktelen feljegyzéseikben: ami emberben és korban lényeges, fogva marad bennük. 
Mikszáth nem beszélte meg feleségével az élet mindennapi gondján túl nyúló kérdé-
seit. Voltak, akik szellemben, gondolkodásban közelebb álltak hozzá. Egyéniségéről, 
jelleméről mégis Mauks Ilona emlékezése a leghívebb tanú. Nem polemikus szándék-
kal írta memoárját, mégis vitairattá kerekedett. A cinikus megalkuvó, „urambátyámos” 
Mikszáth hamis képe ellen nincs jobb cáfolat kettőjük itt őrzött szerelmi történeténél.

2.
A Visszaemlékezésekben Mikszáth a főhős, az okos asszonyi érzék mégis a vele való 
találkozás előtt indítja feljegyzéseit: saját fiatalkorával – az 1850-es, 60-as évekkel – 
kezdi a beszámolót. Felállítja a díszleteket, amelyek közt megjelenik a hős.

Mintha a Színek és évek Pórtelky Magdája idézné múltját Mauks Ilona leánykori 
emlékeiben. A Kaffka-regény Szinyér megyéjének dzsentrije mit sem különbözött az 
akkori Nógrádétól, a Mauks família a Pórtelkyéktől. Csak a nevek változtak, de ugyan-
az volt a tartalmat adó sors: a megfigyelt élet minden kis mozzanatára egy csillogó 
múltú társadalmi osztály lassú, fénytelen széthullása nyomta rá bélyegét.

Ezek alatt az évek alatt zuhant le a hajdani középnemesség arról a magaslatról, 
ahová a század első felében hajtották fel az összejátszó történelmi erők. A magyar 
élet sűrűjében, s mégis az emberi haladás országútja mellett éltek a régi megyei urak. 
Testes, zömök udvarházuk rátapadt a hazai földre, de ablakaik nyitva voltak mind a 
négy világtáj felé. Egy Kossuth, Kölcsey s Vörösmarty neve jelezte az osztály erkölcsi-
szellemi szintjét. S alig egy negyedszázad múlva mi maradt meg ebből? Felvette ugyan 
a kölcsönzött dzsentri nevet az egykori középnemesség. Remélte, hogy az előkelő, 
idegenes hangzású szóval nemcsak magamagát, a változó időt is be tudja csapni. Nevet 
cserélt, holott lelket kellett volna váltania. S jellemben, erkölcsben fizetett csalásáért. 
Elkezdődött, s mind rohamosabbá vált az osztályon belül a morális, szellemi züllés. 
Ady, mikor néhány évtizeddel később döbbent lélekkel járta a régi magyar portákat, a 
könyvtárszobák polcait nézve észlelte az ekkori irtóztató szellemi vérvesztést. „Az élet 
nemes és tartalmas volt e helyeken és okosan haladó. Ám vagy harminc évvel ezelőtt 
beállott a csőd” – jegyezte fel keserűen a 900-as évek elején.

Mauks Ilona fiatalsága a kezdődő csőd éveire esett, a határvonalon élt. A Visz-
szaemlékezések olvasója ezért nem tudja, hová érkezett: a Jókai-regények régi jó tábla-
bíráinak férfias, kemény világába-e, avagy pedig az elmaradott, sötét falusi Magyaror-
szágra, a nógrádi sárba? Az asszonyi emlékezet csak leltározott, számba vett, de nem 
oldott fel, irányt nem mutatott. Egymásnak ellentmondó jelenségek mozaikjából állí-
totta össze akkori életét.

A múlt tűnő színei ott lobogtak még a bomló nemesi világ fölött. A hajdani 
megyék sajátos kettős arcukat ekkor még őrizték. Nemcsak a nemesi pöknek és mű-
veletlenségnek volt védvára az akkori Nógrád, a felföldi hegyek rejtett falvaiban okos, 
kulturált, országnyi távlatban gondolkodó emberek is éltek. Az eltűnt forradalom 
éveinek nagy eszmei s erkölcsi tartalékából futotta még. Sztregován Madách Imre 
küszködött széteső gazdaságának bajaival s a haza és emberiség sokkalta nyomasz-
tóbb gondjaival. Horpácson Madách barátja és „Luciferje”, a fanyarul okos Szontagh 
Pál élt, Vanyarcon pedig Veres Pálné. A magyar Madame de Staël itt álmodta meg a 
maga kulturált, gazdag szívű, érdekes gondolatvilágú magyar asszonyait. S Sztregova, 
Horpács és Vanyarc csak a csúcsok voltak, a tengerszín feletti magasságot jelezték. De 
a ritkás magaslati levegő távolabb is, a Mauks família családi székhelyén, Mohorán is, 
érezhető volt.

A kis Mauks lányoknak anyai nagyanyjuk, bellai és ócsalehotai Hercsuth Ist-
vánné volt a nevelőjük. S ez a bánatos arcú, szikár öregasszony nemcsak azt az ég-
színkék máslis, ezüstszürke ruhát őrizte meg fiatalságából, amelyet báró Strachwitzné 
intézetében viselt az egyik főherceg látogatásakor; egyéniségében is hordott valamit 
elsüllyedt korok nemesebb anyagából. Kedves költőjéből, Goethéből olvasott verseket 
unokáinak. A könyvek szeretetét oltotta beléjük. Élete példájával pedig a saját, da-
cos, hajthatatlan lelkét. A fiatal Mauks lányokban ő gyújtotta fel a vágyat egy Jeanne 
d’Arc-, Corday Sarolta- vagy Zrínyi Ilona-szerű, nem mindennapi asszonyi sorsért. 
Egy tartalmasabb, gazdagabb élet emléke kísértett az apának, Mauks Mátyásnak töp-
rengő, elmélyedő jóságában is. Kötelességtudó fegyelmével magyar nemessé lett XVI. 
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századi szász őseinek büszke jelmondatát váltotta valóra: Treu bis zum Tode. Lányai 
tőle tanulták a hűség igényét.

S nemcsak egy-egy markánsabb emberi arcél: színeket villantottak a mindenna-
pok is. Nem hunyt ki még az akkori dzsentrivilágban az egykori fény, a régi melegség. 
Kevély négyes fogatok robogtak el a mohorai kúria vadszőlővel befuttatott veran-
dája előtt. Egymást érték a vendégváró esték. Beállított néha hat-nyolc pandúrjával 
Diószeghy Tádé, a híres csendbiztos, s éjjel indult tovább betyárok üldözésére, a Mátra 
felé. Udvaron sorakozó pandúrjainak kalapján a hosszú kakastollat kísértetiesen vilá-
gította meg ilyenkor a hajdú lámpása. Máskor meg a fáklyák fényei gyúltak ki. A 61-es 
restauráción így ünnepelték Mauks Mátyást, a kékkői járás újonnan választott szolga-
bíráját. A család a verandán állt, az apa a lobogó fáklyák előtt. A meghatottság könnye-
ire Mauks Ilona az évek múltán is emlékezett még. S nem feledte kis fehér tüllruháját 
sem, melyet egy házi bálon viselt a 70-es évek elején. „Az udvar és a szobák fényárban 
úsztak, minden virággal és lombbal volt díszítve”, s Balog Károly zenekarának könnyű 
valcerei repítették a súlytalan estét.

De erre a színes, parádés életre egyre sötétebb árnyak borultak. A régi szilárdság, 
biztonság valahol az alapokban megingott már. Az ismerősök gyakran elkomorodó 
arcából növekvő gondokról olvasott Mauks Ilona figyelő szeme. Megmozdult a föld. 
Az egykor független megyei kisurak tülekedni kezdtek a fix fizetésű állásokért: hiva-
talokba menekültek az induló földcsuszamlás elől. A szellemes, csípős nyelvű Hor-
váth Ilka szomorú hangú levélben közölte mohorai barátnőivel 72 telén, hogy apja, az 
egykori 48-as honvédkapitány hivatalt kapott, s ő is megy vele, eltemetkezni egy kis 
faluba valahová, a felföldi hegyek közé. Mauks Mátyás számára sem megtisztelő kö-
telesség volt már a megyénél betöltött tisztsége, létkérdéssé vált: pangó gazdaságának 
apadó jövedelmét pótolta belőle. Mikor az 1872-es restauráción kibukott állásából, 
büszkesége sem tudta legyűrni már jövőt rettegő aggodalmait. Ennek a tisztújításnak 
napjára esett a megyei urak szokásos farsangi bálja. Az est „sírva vigadó” hangulatát 
megőrizte Mauks Ilona emlékezete. „Az ismerőseink – írta –, akik a mai nappal kö-
rülbelül kenyér nélkül maradtak, széles jókedvvel mulattak. Ma is előttem van, amint 
vígan ropták a csárdást.” Jelképes volt ez a szilaj jókedvbe bukó reménytelenség. A 
nemesi sírva vigadás, amely a reformkorban, a Bihari-kesergők idején, az önemésztő 
lelkiismeret-furdalásnak volt könnyítő szere, a Bach-korszakban pedig a tehetetlen, 
de makacs dacot szellőztette ki, itt már betyáros, hetyke felelőtlenséget takart: a Mó-
ricz-regények úri murijának sodró előszele érződött benne.

Nemcsak a vagyon csúszott ki lassan a dzsentri kezéből, vele együtt vesztette el 
egykori tartását is. Társadalmi léte nem sugallt már olyan célokat, melyekért érdemes 
lett volna bátran, kockáztatva élni s új meg új próbáknak vetni alá a szellem erejét. 
Valahol messze ment tovább az élet. Itt viszont megállt, stagnált, eliszaposodott. A 
növekvő kontraszt elcsúnyította azt is, ami szépnek tűnt egykor. Balassagyarmat, a 
hajdani büszke megyei székhely a 70-es évek elején a legbalkánibb Balkánra emlékez-
tetett már. A világítás nélküli szűk utcák, ki-beugráló, szabálytalanul épített házaikkal, 
s az éjbe vonító kóbor kutyák az elhanyagolt török városok képét idézték.

Mauks Ilona túl közel érezte még magához az igéző múltat, semhogy el tudta 
volna fogadni környezete mindjobban elposványosodó életét. Emlékezéseinek meg-
megborzongó mondatai vallanak róla, mennyire nem találta benne a helyét. „Rossz 
és excentrikus modorát” szemére is hányta a balassagyarmati úri társaság. Magány, 
visszhangtalanság fogta körül. Idegenül mozgott a vele egyívású dzsentrilánykák közt, 
felszínes, könnyű együttesükbe beléfagyott a szó. Lenézte a magas kocsijukon pecke-
sen ülő fiatalembereket, kik nem tudtak másról beszélni, csak a lovakról meg a Cica 
agárról. Álmaival s a könyvek ellenszerével óvta magát környezete rontó szürkeségé-
től. Jókai volt a kedves írója. Mint osztálya jobbjai általában, az ő bűbájos történetei-
ből épített ő is védfalat az omló jelen elé. De ez az ábrándokba húzódó elszigeteltség 
szintén csak kórtünet volt, s nem menekvés. A talajvesztettség érzése szülte a szelle-
mi-lelki renyheséget, s ez növelte nagyra a meddő, céltalan álmokat is. Elválaszthatat-
lanul egybetartozott a kettő. Együtt s egyszerre jelezte az élet belső egyensúlyvesztését. 
Megingott a világ, s tanácstalanul ingott benne a lélek is.

Megváltó Jókai-hősökre várt Mauks Ilona mindjobban összeszűkülő nógrá-
di világában. Az És mégis mozog a öld6Jenőy Kálmánja jutott eszébe, mikor először 
hallotta Mikszáth Kálmán nevét. Csak annyit tudott róla, hogy szellemes ember, és 
írogatni szokott. De a betegesen felajzott fantáziának ez is elég volt, hogy csodavárón 
lesse megérkeztét. Egy ábrándot szeretett előbb s nem későbbi férjét.

3.
1871 elején foglalta el Mikszáth esküdti állását Mauks Mátyás mellett a balassagyar-
mati szolgabírói hivatalban. Nem a várt Jókai-regényhős érkezett. Köpcös termete, 
félszeg modora s a parlagi öltözködés, az ormótlan cipő és a fura sárga kabát cáfolt 
minden romantikus álmot. Külsőleg szinte oly engedelmesen simult be a Nógrád me-
gyei, kissé hangoskodó s rosszízűen vidéki úri társaságba, mint ahogy anyja becézett 
vágya fia megyei karrierjéről illeszkedett be a megkövesedett dzsentri előítéletek közé.

Mikszáth balassagyarmati éveinek emlékeit az író későbbi sógornője, Mauks 
Kornélia is lejegyezte. Mindkét Mauks lány emlékezéseiben a „szenvedélyes 
juxcsináló”7 Mikszáth állt előtérben. Részletesen írták le, miképp csempészett a fiatal 
esküdt mondvacsinált aktákat főnökének aláírására, hogyan riogatta koholt idézé-
sekkel a szolgabíró-lánykákat. Beszámoltak a „kiházasító egylet” tréfás együtteséről, 
a fiatal Mikszáth diákos stiklijeiről, nemtörődöm, hanyag életéről. A sok apró ada-
lékból kikerekedett egy kissé parlagi balassagyarmati bohémnak az arca. De a későbbi 
Mikszáthné emlékezése ezen mégis túlmutatott, s értékét épp ez adja meg. Mauks 
Kornélia ugyan maga is írónő volt: érzelgős ifjúsági regényeket rovogatott egybe. Ez 
azonban nem képesítette rá, hogy a készülődő s mellette élő nagyot is érteni tudja. 
Feljegyzései Mikszáth egyéniségéhez mit sem adnak hozzá. Dokumentumok csupán. 
Jelzik, milyen szegényes volt az a világ, amelyből Mikszáthnak ki kellett nőnie. Mauks 
Ilona írónőnek készületlenebb volt. Mondatainak mellérendelő lomposságában ki-
ütközött az íráshoz nem szokott kéz meg-megbicsakló bizonytalansága. De emberi 

6 Jókai Mór 1872-ben megjelent regénye.
7 Értsd: tréfamester – Jux (tréfa) német kifejezésből.
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érzékenységét ébredő szerelme felfokozta. Az érdekelt érzelem jobb megfigyelő volt, 
mint a kívülről szemlélő, hűvös közöny. Ő egy Jenőy Kálmán-szerű Jókai-hősre várt. 
S noha ezt az álmát mi sem támogatta, a makacs képzelet a maga igazát többé nem 
engedte. Nagyra törő, tiszta emberségre vágyott, nem mindennapi férfit keresett. S 
ha nem is Jenőy Kálmánra, de így talált rá a tréfagyártó vidéki gavallérban az igazi 
Mikszáthra.

Eleinte csak apró lázadó vonásokra figyelt fel benne. Észrevette azt a Mikszát-
hot, aki mégsem a balassagyarmati fiatalurak felszínes, lomha életét élte. Ő „nem sza-
ladgált udvarolni mindenfelé”, „soha nem mondott léhaságokat”. A kisvárosi mulat-
ságok, „a zene és a tánc iránt nagy lenézéssel viseltetett”, s azzal sem törődött sokat, 
ha a szabványosító illemet itt-ott megsértette: bátran utasított vissza meghívásokat, 
„haszontalan locsogás miatt” idejét sosem vesztegette. S ezeken a rezdülésnyi, de mégis 
tiltakozást jelző vonásokon át választottjának mind mélyebben fekvő titkaiba avatta 
be felnövő szerelme.

A tiszta érzés mindig nagy ösztönző, azzá lett itt is: a lélek jobbik részét báto-
rította. Mikszáth ekkori novelláiból, cikkeiből alig lehetett ráismerni még érett kori 
mására, de a Mauks Ilonához küldött levelekben már a későbbi Mikszáth készülődött. 
Csak ezekben a legbizalmasabb megnyilatkozásokban mert önmagáról bátran vallani. 
„Nem hagytam még senkinek ilyen tág bepillantást a szívembe” – írta.

A Nógrádi Lapok hasábjain többnyire megkésett s így hazuggá vált Jókai-után-
zó novellákat közölgetett még a vidéki dzsentri életéről. Mauks Ilona előtt már nem 
takargatta ébredő ellenszenvét azzal a világgal szemben, ahol az ember értékét „a Cica 
agár” és „a négy ló” mérte. Itt már felcsapott a gúny „a szellős lakás és a lótartás nemes 
eszméi” ellen. A szerény modorú fiatal jogász, akiben a balassagyarmati úri társaság 
legfeljebb csak vidám, eszes mulattatót látott, a szerelem kettős magányában nem tit-
kolta a nagyra hivatottság benne élő dacos tudatát. „Vannak ihletett perceim – írta 
–, amikor érzem, hogy egy fejjel magasabb vagyok a többi embernél, amikor meglep 
egy-egy büszke, merész gondolat, lenézni azt a kis környezetet, ahol mozgok, s kilépni 
három lépésre előre közülök.” Nem az önhittség szavai voltak ezek, hanem a tiltakozá-
sé. Jelezték, hogy a lélek a körülötte levő világgal nem elegyedhet. Felszabadító, lázadó 
gondolatokra nem lelt még rá Mikszáth. Nem tudott új, merész eszméket felvonultat-
ni az összeszűkülő élet ellen. De nem is hiú és meddő álmokkal védekezett. Jellemet, 
egyéniséget szegzett szembe vele.

„Inkább törni, mint hajolni” – vallotta jelszavaként ekkori leveleiben. A becsület 
Bayard lovagjaként indult az élet elé. Az egyenes gerinc, az erkölcsi erő s a lélek elszánt-
sága jelentette a legtöbbet számára. Nemcsak saját magával szemben, a barátságban s a 
szerelemben is ez volt az igénye: az emberek súlyát jellemükön mérte. Ezért vonzódott 
Mauks Ilonához. Az „a nagy erkölcsi erő” tette széppé előtte, „mely ott festékezett sza-
vaiban, arcán, tetteiben”. „Azért a kemény határozottságért” szerette, „mely nem ismer 
akadályt, mely azt a véleményt ébresztette: egy valaki, akinek szava nem levegő”. „Ha 
összeszámítom, hát semmi jót nem találok magában – írta neki 1872 nyarán –, kivéve 
azt az egyet, amit milliószor jobban becsülök, mint ragyogó szépséget, fényes lángel-

mét, kedves szendeséget, szerénységet – tudom, hogy van magában jellem.” Ez volt a 
leghízelgőbb bókja. Mit legtöbbre becsült, választottjában is azt kereste.

A jellemességnek ez a mindent átható igénye nem pusztán morális követelmény 
volt, s főleg nem a magatartás sznobizmusa: az élethez való viszonyát fogalmazta meg 
vele. Ez volt a világnézete. Környezete besüppedt a nógrádi sárba: lefelé húzott. A 
tiltakozó lélek nem lelt ellensúlyra. Súllyá tette tehát önmagát. Belső függetlenségét 
így óvta meg.

Innen eredt a fiatal Mikszáth több helyt feljegyzett félénksége, zárkózottsága. 
Az ő szerénysége gőgöt takart, érzékenysége öntudatot. Önérzete nem tűrt sebeket; 
mert emberi méltóságát mindennél többre becsülte: annak nem volt szabad megsérül-
nie. Ezért rettegett úgy a gúnytól, a kinevettetéstől. Legnagyobb büszkeségének ezt 
a félelmét tekintette. Ezért vallotta, hogy inkább nem mozdul, mintsem szívességet 
kelljen kérnie. Nem engedte ezt a lélek kevélysége. Hisz könyöradományokból csak a 
gyengék élnek. Az emberi méltóság büszke tudata őt arra kötelezte, hogy helytálljon 
magáért, s ne szoruljon rá soha másokra. Mikor egyik ismerőse közölte vele, hajlandó 
áldozatot hozni a kedvéért, s kínálkozó állásáról lemond a részére, ajánlatát dacosan 
vágta vissza: „No, hát akkor nyíltan beszélek – mondta –, az életben sohasem fog elő-
fordulni az a dolog, hogy én valakitől áldozatot elfogadjak, ahhoz legalább annyi kell, 
hogy az ember magát nullának tartsa.” „Ő pedig azzal az »életcéllal« élt, hogy ezen az 
egész nagy darab földkerekségen sohasem találkozzam egyetlen emberrel sem, akiről 
én azt higgyem, hogy ez előtt az ember előtt kalapot tartozom emelni.” Önbecsülése 
a megalázkodást semmiféle formában sem tűrte, nem tűrte a szerelemben sem. Ott 
is került minden kolduló, meghunyászkodó mozdulatot. „Az ne nyugtalanítsa nemes 
lelkét – írta Mauks Ilonának –, hogy ha másvalakit szeret, az engem tönkretesz. Én 
ösmerem magamat. Elég erős vagyok. Egy férfinak sok életcélja van, ha az egyiket 
elveszti, kétszeres erővel halad a másik felé. Kegyelem gyanánt nem kell semmi, sem 
a barátság, sem a szerelem.” Szerelmi vallomásnak hűvösek, szegényesek voltak ezek 
a sorok. Minden szerelem önző, arra vágyik, hogy a másik ne tudjon élni nélküle. De 
ha a szerelem igaz férfit keres, felfigyel az ilyen szavakra. Ebben az emberben bízni 
lehet: nem kölcsönzött kegyektől függ az élete. Rangot adó súlyt, védelmező erőt nem 
kívülről vár – önmagában hordja. Nagykorú a lelke.

A nagykorú lélek szép határozottsága szólt a fiatal Mikszáth leveleiben. „Ben-
nem megvan az a tulajdonság – írta –, hogy mindig a magam fejével gondolkozom, és 
a saját eszmém és elhatározásom mellett semmiféle embernek meg nem tűröm a vé-
leményét, ha mindjárt Deák Ferencnek hívják is, ha az enyémmel ellenkezik. Nekem 
senki sem elég nagy arra, hogy imponáljon, és senki sem olyan kicsiny, hogy én ne 
akarjak imponálni neki.” Szenvedéllyel fordult szembe azokkal, kik nem bírtak meg-
állni a saját lábukon, s „rabjai” voltak „az illemnek, a divatnak, a szerelemnek, a rang-
kórságnak, annak az ezer meg ezer bolondságnak, mely megöli a léleknagyságot”. Az 
az ember volt az eszménye, aki mert „megvetően bánni a közvéleménnyel”, s minden 
megtévesztő erkölcsi nyomásra dac volt a válasza. „És lássa, abban az erő – írta –, azt 
tudni, hogy 99 ember ítél el azért, és csak egy magasztal, és mégis azt tenni, amiért 99 
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ember elítéli.” Ő ilyen ember volt, acélos lélek, független, merész és szabad. Egyszóval: 
egyéniség.

Nem írta meg még ekkor Vajda János az Üstököst, komor költeményét a magá-
nyos tiltakozásnak. Mégis az a magatartás, amelyet Nógrád megyei elhagyatottságá-
ban küzdött ki magának Mikszáth, az övével volt rokon. Az azonos kérdések azonos 
válaszhoz juttatták el az egy időben élő jobbakat. Egyéniségük lett a védőpáncéljuk. 
Sorsuk lehúzó, tespesztő mozdulatlanságára egyazon daccal vágtak vissza: a vétót ko-
ruk ellen jellemük mondta. Megőrizték tisztaságukat. Érzékük ép maradt, észre tudott 
venni mindent, mi kicsinyes, szennyes és csúnya.

Nem csoda, hogy az alig húszéves Mauks Ilona tehetetlen volt Mikszáth kitá-
rulkozó szerelmével szemben. A szürkeség és a kicsinyesség ellen keresett menek-
vést, s ebben a szerelemben ott volt a védelem ígérete. Elvesztette lelke egyensúlyát, 
a rátámadó érzelem sodra magával ragadta. Hiába tartották vissza a megkötő családi 
előítéletek, hiába tartotta vissza Nógrád megye, hiába próbálta óvni Mohora. „Az új 
érzés” az ő szavával szólva – „forradalmat” okozott benne.

4.
Alig egy évvel ismeretségük kezdete után megkérte Mikszáth Mauks Ilona kezét, ösz-
szekapcsolódott az életük. S a jellemnek a maga harcát a világgal ennek a kapcsolatnak 
során kellett először megvívnia.

A fiatalok értették egymást, de környezetük nem értette őket. Mikszáth kis-
sé durva hasonlatával szólva: egy mérgezett itatóspapír közepére légyfogónak oda-
helyezett cukordarabka volt Mauks Ilona, körülvették „az ostoba” Mauks atyafiak, a 
„paraszt úrhatnámságnak ezek a drasztikus torzalakjai”, akikben szennyező mérgeket 
termelt a céltalan élet buta unalma. A két fiatal szerelmének s egyéniségének hívatlan 
kommentátoraként jelentkezett az ártó-zavaró pletyka, ez a jól bevált eszköz, melynek 
révén a szűk agy és az üres szív is érteni véli a nála különbet. A nógrádi rokonság is 
ennek segítségével próbálta a maga szintjére rántani Mikszáth és Mauks Ilona egyé-
niségét, s elidegeníteni ezzel egymástól őket. Az aljasságtól sem riadtak vissza. Mauks 
Ilona hallgat ugyan róla, de az egykorú nógrádi lapok megőrizték: 1873 tavaszán köz-
jegyzői bizonyítvánnyal volt kénytelen védekezni Mikszáth a váltóhamisítás rásütött 
és suttogva terjesztett rágalma ellen. Amire legkényesebb volt, azt kellett féltenie: a 
becsületét akarták elpörölni tőle.

Nem tudta elfogadni a kínálkozó vőt Mauks Mátyás, az apa sem. „Könnyelmű 
ember” – mondta ki róla az ítéletet. A hivatal választotta el őket egymástól. Mauks 
Mátyás szerette volna, ha lányának jövendőbeli férje letelepedne egy íróasztal mellé. 
Egyengette útját a megyénél, sőt a minisztériumban is. De Mikszáth sorra hagyta ott 
a kínálkozó állásokat. Hivatást érzett magában, nem hivatalra vágyott. S ezt nem ér-
tette meg Mauks Mátyás. Pedig ő még a jobbak közé tartozott, egyéniségébe vegyült 
nemes érc. De benne is megrekedt már a lélek rostjaiban az osztálya bomlását kísérő 
esztendők bágyasztó terméke: a rezignáció, a közöny, mely, mint mindig, itt is az 
elszürkülésnek volt szálláscsinálója. „Meg kell alkudni a körülményekkel” – szokta 

volt mondogatni lányának. Mikszáthtal tervezett házassága ellen is ez volt a legfőbb 
érve.

A környezet ellenszegülése s a szülők elutasító nemje azonban csak kerülőútra 
kényszerítette a fiatalokat, nem lemondásra. A tiltó szónál erősebb volt Mikszáthban 
az „inkább törni, mint hajolni” feszítő pátosza. Az apai tanáccsal a saját igényét állította 
szembe: „Érezze magát egészen függetlennek” – írta. S Mauks Ilona az ő szavát követ-
te. Tovább szőtték házasságukról a titkos terveket. S 1873. július 13-án, a szülők és 
Nógrád megye háta mögött, Pesten megesküdtek. Egyik távoli rokonuk, Kováts Lő-
rinc vállalkozott bújtatásukra. Kováts maga is a család ellenére nősült: nővére francia 
nevelőnőjét vette el. S dac volt a dacnak a legjobb segítője.

Egyszerre megható és groteszk Mikszáth Kálmánné emlékezéseiben esküvőjük-
nek a leírása. Kováts Lőrinc tisztviselő volt a belügyminisztériumban. De reggelen-
ként, öltözködés közben a forradalom indulóját, a Marseillaise-t. fújta. Ezt fütyülte 
teljes erővel az esküvői nap küszöbén is. Így indult el egy fullasztó júliusi vasárnapon 
halványzöld ruhájában, reszketve, riadtan, a ruhájánál is zöldebb arccal a menyegző-
jére Mauks Ilona. A templom előtt Mikszáth várt reá. Soká kellett álldogálniok. Még 
nem ért véget az istentisztelet: a szlovák nyelvű hívek csak lassan szállingóztak kifelé. 
S a menyasszonyban nem volt semmi ünnepi érzés, csupán a hőség és a fáradtság nyo-
masztotta. „Nem volt énnekem egyéb vágyam, egyéb bajom, csak szerettem volna egy 
padra valahol leülni” – jegyezte fel emlékezéseiben, csaknem ötven év múlva.

Petőfi még romantikusabb körülmények között ragadta el a maga Júliáját. De 
Mikszáthnak csak ilyen sorsot tartogatott kora. Életét, egyéniségét épp ez magyaráz-
za. Az ünnepi mindig belevegyült itt a hétköznapiba, dísztelenebb volt a jellem harca. 
A lélek szilárdságát, ellenálló erejét nem nagy ellenszegülések, hanem felőrlő, kicsi, 
mindennapi bajok tették próbára. Groteszk prózai mozzanatok közt bujkált az élet 
pátosza.

1873 júliusában volt Mikszáth és Mauks Ilona esküvője, a válást 1875-ben ha-
tározták el. Két évig éltek ekkor együtt, a kudarcok, megpróbáltatások két esztendeje 
volt ez. Házasságuk első hetében érte el őket a hír: meghalt Mikszáth édesanyja. Ha-
zautaztak Szklabonyára, az elárvult házba. Balassagyarmaton csak egy részeg fiákeres 
vállalkozott rá, hogy elkocsikáztassa őket „a fekete asszony” birodalmába. A kolerától 
fertőzött, elnéptelenedett faluban töltötték házasságuk első heteit. Ilyenek voltak a 
mézeshetek. Majd következtek a reménytelen pesti hónapok: a hiábavaló munkával 
elemésztett éjszakák, meddő kilincselések a szerkesztőségekben. Gyermekük szüle-
tett, de mégsem bölcsőre volt szükségük, koporsó kellett. Anyagi helyzetük folyvást 
romlott. Mikszáth birtokait már csak a hitelezők tartották számon. S terveiből mi sem 
vált valóra, a megváltó írói hírnév nem érkezett meg. A gyors sikert kidacolni az ő 
akarata sem tudta. Ehhez kevés volt a tehetség: értő s törődő kor is kellett volna. S a 
legnehezebb évekre, az 1873-as válságot követő pangó, nyomasztó esztendőkre esett 
írói indulása.

Nem csoda, hogy Mikszáth Kálmánnéban felébredt lassan a hajdani Mauks lány. 
A sűrűsödő bajok felelevenítették benne az otthon suttogott figyelmeztető aggályo-
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kat. Még az emlékezések simító hangján is átütnek itt-ott az egykori pörlekedések 
tüskés szavai. Most már ő is szerette volna, ha ura hivatalt vállal, s elhelyezkedik a 
kataszternél. Lélekben már megtört: hajlott a mohorai kúria igazára. S egészsége sem 
bírta soká a szegénység felkajtatta pesti lakásokat. Betegsége űzte haza, s többé nem 
is tért vissza Pestre. Mohorán érte férje kérése: váljanak el. Az első levél még a fenye-
gető nyomorra hivatkozott érvként. De mikor a köteles asszonyi hűség ennek nem 
engedett, kegyetlenebb szó, egy kényszerítő hazugság sürgette ki a beleegyezést: „én 
mást szeretek”.

A hét év utáni jóvátétel, amikor Mikszáth újra kérőként jelentkezett a mohorai 
házban, elfeledtette a visszaemlékezővel ennek a lépésnek bántó keménységét. Az ak-
kori sorsot a békítő idő epizóddá mosta. Mikszáthné feljegyzései válásuk történetéről 
éppen ezért csak szűkszavúan, mentegetően szólnak. Mauks Kornélia kulcsregénye, a 
Regényhősnők itt többet árul el. Amit e memoár leplez, takargat, arról a regény nyíltan 
beszél: a válás igazi okai a Mauks szülők voltak. A nézeteltéréseket a házastársak kö-
zött szakadékká Mohora növelte.

Mauks Ilona otthonléte alatt nemcsak egészségét szedte rendbe, családja gya-
nakvó kételyeit is magába szívta. S Mikszáth hiába akarta visszapörölni feleségét a 
szülői háztól: az asszony néma, szemrehányó szomorúságával Mohora őt zsarolta. Rá 
akarta venni, hogy az életről vallott makacs álmait és elképzeléseit az ottani ízléshez 
hozzáigazítsa.

A gyengeség tette volt Mikszáth részéről a válás kimondása, de a bajok, a gon-
dok nyomása alatt, a hétköznapok vesződségei során elhasználódtak a lélek energiái. 
Arra még futotta erejéből, hogy a hivatalnokoskodás sugallt gondolatát továbbra is 
konokul elvesse. „Azt talán megtehettem volna – írta –, hogy hivatalt vállaljak, és így 
lassanként, fokozatosan tegyem tönkre magát és magamat a nem nekem való életben. 
Látott-e már halat kint a szárazföldön? Úgy képzeljen engem a nem nekem való ele-
memben.” Mikszáth tudta, hogy a lélek legbensőbb vágyai ellen élve csak vegetálni 
lehet. Nem adta fel még az igényes életek bátor „vagy-vagy”-át. Le merte írni a da-
cos, kihívó mondatot: „Nekem mennem kell a megkezdett úton, mely vagy felvezet a 
magasba, vagy le a mélységbe.” De rögtön hozzáfűzte a meghátráló, félénk szavakat: 
„Magát azonban jó szívvel nem ránthatom magammal, ha ez az út lefelé vezet.” A 
belső fáradtság vallomása volt ez. Önmagával még mert szabadon rendelkezni, de arra 
már nem telt erejéből, hogy a felelősséget egy másik életért is magára vegye. Még 
hitt a saját igazában, de ahhoz már túlságosan fáradt volt, hogy ezt a hitét egy másik 
emberbe is átszuggerálja. Ezért kellett szakítania. Kudarcai után az emberi kötelezett-
ségeire hivatkozó Mohorával szemben nem maradt más érve: el kellett menekülnie. 
Hűségét csak hűtlensége árán őrizhette meg. Mintha a harcát elvesztette volna: maguk 
alá gyűrték a hétköznapok. Nem utolsósorban ez az életrajzi mozzanat érteti meg az 
elkövetkező évek mesteri novelláit: a „tót atyafiak”, és a „jó palócok” könnyes-moso-
lyos történetét. A személyes sors rejtett lírája tört fel bennük: a bujkálni kényszerített 
jóság szép szomorúsága.

5.
1875-ben vált el Mikszáth és Mauks Hona életútja, s csak hét év múltán, 1882-ben 
fonódott ismét egybe. Különélésük évei alatt Mauks Ilonát az idő legyőzte. Egyéni 
sorsával, éppúgy mint a Színek és évek Pórtelky Magdája, az osztályáét írta.

Az egykori színeket az évek végleg betemették. Mauks Mátyás meghalt, a va-
gyon szétesett, az anyára és a két lányra maradt a kiskorú család minden gondja. „Ár-
nyékéletet” élt a három gyászruhás asszony a mohorai kúria kopott magányában. Új-
ságot, könyvet nem olvastak, esténként petróleumlámpa helyett saját öntésű faggyú-
gyertyákat gyújtottak meg. A fonásból s baromfitenyésztésből befolyó gyér jövedelem 
az adósságok törlesztésére s a három fiú neveltetésére kellett. Egyetlen vágyuk maradt 
csupán, s annyi kemény év összeszorított fogú, makacs áldozata mind csak azért volt, 
hogy a fiúkból mihamarabb huszárkadét s minisztériumi fogalmazó legyen. Riasztó-
an összeszűkültek itt a távlatok. Hit, szenvedély, alkotó lendület mind elapadt. Szép, 
merész vállalkozásból unt kötelességgé csúnyult az élet. „Kötelesség, kötelesség! – írta 
Mauks Ilona. – Ez volt ezentúl minden gondolatunk, minden tettünk rugója.” Ezzel 
próbáltak értelmet adni értelmetlenül futó napjaiknak. Üressé, tartalmatlanná vált 
életükön a magatartás komor fegyelme volt az ünneplő ruha. S ide, ebbe a gyászruhás, 
feszes világba érkezett meg 1882 elején Mikszáth levele: „Az Isten meghagyta érni, 
hogy egykori fényes álmaimat megvalósítva lássam […] Kiköszörültem minden csor-
bát, nevemet magasztalólag említi az ország és a külföld, szeretet vesz körül […] én 
most még egyszer feleségül kérem magát […] Ön megosztotta rossz sorsomat, a leg-
rosszabbat magam szenvedtem át, a jobb sorsomat szívesen megosztanám magával.”

Mikszáth nem szívesen beszélt fiatalsága válságos éveiről. Első együttlétük al-
kalmával is csak kurta szavakkal siklott át volt felesége előtt élete elmúlt szakaszán. 
„Félőrült voltam a reménytelenségtől, semmi, de semmi sem sikerült” – emlékezett 
vissza elválásuk idejére. „Küzdelmes éveket éltem át, néha már a végkétségbeesés szál-
lott meg” – mondta szűkszavúan, s nyomban rátért az első sikerekre, a szegedi évekre, 
a Tót atyaiakra és a Pesti Hírlapra. A vívódó-megtorpanó erőtlenség időszakáról nem 
beszélt többet. Ez volt a természete. Sebeivel nem büszkélkedett. Számára a válságok 
során felismert igazság volt mindig a fontos, nem maga a válság. Nem a múlt nyo-
masztó emlékeit hozta magával a hét év utáni első mohorai találkozóra sem, hanem 
a közben kiküzdött új emberi magatartást, győzelmei titkát, azt, amivel az akasztó 
sorson felülkerekedett: a fölényt, az iróniát.

A fölényesség hangja üti meg az olvasót Mikszáth ekkori leveleiben. Az érzel-
mes megfeledkezést gunyoros értelme ugyan korábban is mindig kikezdte, de most 
szinte már szándékoltan került minden elérzékenyülő mozzanatot. Tényszerű, közlő 
stílusba s hűvös szkepszisbe zárkózott előle. Mint „aki nagyon megöregedett”, úgy 
jelent meg a maga harmincöt évével újra Mohorán.

„Kedves Picinykém, maga nagy gyerek maradt” – írta volt feleségének, s úgy is 
bánt vele, mint egy nagy gyerekkel, aki „megvolna otthon azzal a szűk tudattal is, hogy 
a legnagyobb ember a nógrádi vicispán”. Nem volt hajlandó a szerelem kedvéért sem 
feleleveníteni a lélek elsüllyedt kamaszkorát. Mikor Mauks Ilona a lánykérő levélre a 
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megzavart érzések rejtőző bizonytalankodásával felelt, csaknem ügyvédi szárazsággal 
követelte tőle az egyértelmű választ, az érzelmek kívánt bújócskajátékába nem bocsát-
kozott be. S már-már bántó higgadtsággal tolta félre az asszonnyal bánás művészeté-
nek minden kért és elvárt szabályát. „Nincs itt most köztünk szó turbékolásról – írta 
–, sem courtoisie-ről8 és illemszabályokról. Hozzánk már az őszinteség és az igazság 
illik egyenesen kimondva. Az bizonyára nem zúzza már össze az én szívemet, sem a 
magáét.” Hűvösen okos s fölényesen józan volt ez a megkésett szerelem. Ott villózott 
benne az életet és az embereket fölülről néző, elszigetelő irónia.

De ez a fölény nem a legyőzött Mohorának szólt. Igaz, elbüszkélkedett vele, 
mennyit keres, milyen ünneplés veszi körül, hogyan ölelte meg a „mágnásasszonyok 
estjén” az öreg Liszt Ferenc. De sikerei emlegetésével inkább csak a hét év előtti ke-
gyetlen döntésért akarta igazolni magát, fölénye azonban nem ezekből az apró di-
adalokból táplálkozott. Hisz a sikeres életek ostoba, sznob gőgje mindig lefelé húz 
választóvonalat, őt pedig épp a kivívott fölény vezette vissza a lent maradt Mohorára. 
Másodszori leánykérését a kései jóvátételi szándék s a becsület kívánalma egymagában 
nem magyarázza. Nemcsak udvariasságból akarta eloszlatni Mauks Ilona öncélú áldo-
zatot sejtő gyanúját: „Nem tudok olyan magasra emelkedni – írta –, hogy önzés nélkül 
cselekedjek. Téved hát, ha azt hiszi, hogy egészen maga végett mentem bele a dologba; 
nem, én elsősorban magam végett s csak másodsorban maga végett.” Elsősorban az ész 
érvelt nála, nem a morális felülmaradás kevély indulata.

Az a Mikszáth jelentkezett hét év után újra a mohorai házban, aki „betaszítva az 
élet legközepébe”, „közönyös” lett már „a cafrangok iránt”, aki tudta, hogy „ami a fel-
színen van, az nincs a mélyen”, őt pedig már csak a „mély”, a „komoly rész” érdekelte. 
Tudta magáról, hogy nagy embernek tartják; nagy akart lenni abban is, hogy minden 
hiúságot értsen és lenézzen, s átlásson a vágyon, a szenvedélyeken. Megvolt benne, 
az ő kedves szavával szólva, az „emberek kiismerésének” a képessége. Tudta, mennyi 
salakos idegen anyag, hiúság, gőg, tetszelgés vegyül be mindig az érzelmekbe. „Nem 
vagyok én szamár, tudom, milyenek a nők – írta. – Nincs nő itt Budapesten, akire 
nézve nem lenne rettentő inger egy nagy ember feleségének lenni.” De tudta azt is, 
„miszerint az egész dolog, hogy valaki híres embernek a neje, egy hétig okoz annak 
örömet […] ezután pedig […] mint megszokott dolog, nem okoz neki semmi élvezetet 
[…] elkezd üres lenni előtte a világ”. A kínálkozó új szerelmektől ez a belátás tartotta 
vissza. Nem kalandokat akart, hanem „otthont”, egy „okos, jó barátot”, társat az életre. 
Ezért hívta vissza az eltűnt, de jól ismert Mohora. Nemcsak a régi érzelmi emlékek kö-
tötték oda, nemcsak a jellem egykori adósságát kellett törlesztenie: az ironikus fölény, 
az élesen látó értelem volt a kalauza.

Jellemző fényt vet ez a másodszori leánykérés Mikszáth sokat emlegetett és so-
kat felrótt cinizmusára. Látszólag ott volt ebben a tettben az egykedvű, vállrándító 
közöny. Mintha a nagy szenvedélyekről, a teljes boldogságról a gyanakodó ész már 
lemondott volna. „A dolog úgy van – írta –, hogy mi körülbelül már leszámoltunk a 
családi boldogsággal […] mentsük meg legalább a romokat, ami még megmenthető.” 

8 Értsd: udvariasságról (fr.)

Olyasvalaki beszélt Mikszáth ekkori leveleiben, aki az életet távolról, egy kissé már a 
halál közönyéből nézte, s nem vette túlságosan komolyan az ember dolgait. Mauks 
Ilona érzékenységét ez a lemondó józanság mégsem sértette. S neki volt igaza. Nem 
Mauks Mátyás egykori tanácsa merült fel itt újra: „meg kell alkudni a körülmények-
kel”. Ellentétes volt a kétfajta „alku” iránya. Az a felszínnel akart egyezkedni a mélyebb, 
tartalmasabb élet rovására. Mikszáth szkepszise máshonnan eredt, s másfelé mutatott: 
a jelentéktelent hárította el, hogy az igazán fontosat el ne veszítse.

Csöppet sem véletlen, hogy a szkepszist, a fölényt hozta magával zsákmányként 
Mikszáth a válság éveiből. A kor kérdéseire válaszolt vele. Volt ugyan ellentmondás 
fiatalsága büszke jelszava, az „inkább törni, mint hajolni”, és későbbi éveinek lemondó 
kételye között, de ezt az ellentmondást nem annyira az ő gyengesége, sokkalta inkább 
a kor magyarázta. S innen nézve nemcsak az ellentét látszik a kettő között, szembe-
tűnik a belső folytonosság is. Mindkét magatartásnak ugyanaz volt a belső tartalma.

A kiegyezés évtizedeire esett Mikszáth tudatos, felnőtt élete: a magyar történe-
lem néma, mozdulatlan időszakára. A hódító kapitalizmus felszíni sikerei átmenetileg 
feledtetni tudták az elintézetlen maradt kérdések kínzó sokaságát. Az élet mélyben 
feszülő, robbantó csendjét a kisszámú jobbak is csak sejtetni tudták, de nyugtalaní-
tó aggodalmaikat határozott, egyértelmű gondolattá nem érlelhették. Hiába tágult ki 
Mikszáth számára a világ. Az egykori szűk, nógrádi környezetet ugyan maga mögött 
hagyta: az akkori ország legmagasabb szellemi szintjén élt. De ezzel csak látóköre szé-
lesbedett, magánya nem lett kisebbé.

A hirtelen nőtt világváros, a fiatal Budapest kamaszkorát élte a század végén. 
Lázas, nyugtalan és bőbeszédű volt, elöntötte a csevegés s a társasági élet mámora. 
A szalonok, klubok, szerkesztőségi szobák és kávéházi asztalok indázó-vibráló esz-
mecseréi fejlettebb társadalmak intellektuális feszültségének, ha a tartalmát nem is, 
de legalább a látszatát átmentették. Mikszáth otthonosan mozgott ebben a forgó, ka-
vargó világban. Felesége szinte a sznob pedantériájával jegyezte fel, hol, merre járt, 
s ki mindenkivel találkozott. Veres Pálné művelt, párizsias, Borz utcai szalonja épp-
úgy nyitva volt előtte, mint a szabadelvű párt klubjának Lloyd-palotai termei. Az Ist-
ván szálloda különszobájában vajdaként trónolt a politikus és irodalmi vacsorákon, a 
Steingassner kávéház Duna-parti teraszán pedig a kor legjobb jogászaival és publicis-
táival vitázhatott. A Kisfaludy Társaság vagy az Akadémia ülésein éppúgy otthon volt, 
mint a parlamentben, a nagy liberális lapok szerkesztőségében vagy a Petőfi Társaság-
ban, az ellenzéki írók gyűlőhelyén. De a társasági kirándulásokból csak anekdotákat s 
megírásra való figurákat hozott magával, felvillanyozó eszméket, élni érdemes célokat 
nem talált sehol.

Egy nagy Nógrád megye, egy óriás Mohora volt ekkor Magyarország: puszta-
ság eszmények nélkül. Még a nemet mondó ellenzékiség is felemás, meghátráló libe-
ralizmusban jelentkezett. Üres volt a kor. Csak buktató illúziókat s álellenzékiséget 
hordott magában, igaz hiteket nem tudott adni. Képtelen volt rá, hogy tudatosítsa a 
saját problémáit: nem nyílt belőle távlat a jövő felé. Mikszáth morális pátosszal telített 
antifeudalizmusa, mely épp ezért a burzsoá lapossággal sem békélhetett meg, vissz-
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hangtalan volt. Előrevivő gondolatokban s erjesztő mozgalmakban nem lelt segítő 
társra a jellem tiltakozó daca. Magára hagyva, fogódzó nélkül a közhangulat ellen kel-
lett élnie.

Nem pillanatnyi hősi kiállást kívánt ez a kor, de szívósságot, állhatatosságot: 
elszántság helyett makacs türelmet. Az alkudni nem akaró heves indulat önmagát 
emésztette el, vagy a környező világ szenvtelenségén zúzódott össze. Ha csak az iro-
dalmat nézzük is: kevés időszak volt, amely ennyi megroppant gerincet s megkesere-
dett életet hagyott volna hátra. Árulásba vagy dúvadszerű meddő magányba fúlt több-
nyire minden kezdetben konok, tagadó szándék. A lélek jobbik része tehetetlen volt.

Ez a tehetetlenség, az ellentmondás a jobbra törő akarat és a kor adta lehetősé-
gek közt, az elégedetlenség a jelennel s a távlat hiánya a jövő felé, kényszerítette rá las-
san Mikszáthra a fölényt, az iróniát. Nemcsak a gyengeségét árulta el vele, sőt elsősor-
ban nem azt: hűség volt ez magamagához. Induló éveinek hajthatatlanságát nem adta 
fel a későbbi közönyben sem, hozzáidomította csupán az értetlen korhoz. Változott a 
magatartás, de ugyanaz a szándék mozdult mögötte: különállásához, eszményeihez a 
lélek ragaszkodott. Magára vette és vállalta Mikszáth a kétkedő ész hűvös fegyelmét. 
Percnyi illúziókkal, megejtő hangulatokkal szemben így teremtett magának távlatot. 
Menedék volt számára a szkeptikus, ironikus fölény: türelmet, várni tudást, értő böl-
csességet ennek révén tanult. S egy nehéz, buktató korban mi sem volt fontosabb 
ennél.

Ezért nincs ellentmondás Mikszáth kétkedő kiábrándultsága s a kevély roman-
tikus tett – a másodszori leánykérés – között. Jól összefért az ő lemondó egykedvűsége 
„a régi álmodozó szerelemmel” is. A kétely, a fölény hűvös szavain, az akart és fölvett 
szárazságon át mindig felfénylett a szív valló tisztasága: „Kárpótlással tartozom ma-
gának – írta –, s király szeretnék lenni, hogy fénnyel öntsem be minden pillanatát.” 
S hiába volt a legyintő irónia: szemben ülve egymással a mohorai házban, a halvány, 
beesett szemű Mikszáthban észrevette Mauks Ilona az érzékeny, nemes szívű embert, 
aki gyermekként vágyik jóságra, szeretetre, s akinél az élet alaptörvénye a hűség. S 
nemcsak az első találkozás alkalmával figyelt fel erre, a Visszaemlékezések későbbi ré-
szeinek is az a legnagyobb érdeme, hogy erről a Mikszáthról tudósított.

Mauks Ilona ismerte férjét. Nem tévesztette meg a gunyoros, fölényes egyked-
vűség. Tudta, mennyi önemésztő jóság rejlett e mögött. Ő ismerte azt a Mikszáthot, 
aki, „noha órákig vidám hangulatban tudott tartani bármilyen nagy társaságot”, va-
lójában mégis „a búsongásra” hajlott. Tudta róla, hogy noha szerette a társaságot, 
mégis a maga Jasznaja Poljanájában, a nógrádi hegyek közt Mohorán vagy a horpácsi 
„grundján” és gyermekei társaságában, „hívei”, „kis szolgái” közt érezte csak magát 
igazán otthon. A szerető asszony figyelő szeme mélyre látott, elleste férje titkait. Ő 
ismerte azt a Mikszáthot, akit „mélyen megráztak az életnek még apróbb tragédiái is”, 
aki „hamar elcsüggedt”, akit „egy rossz szó, egy rossz tekintet úgy letört, hogy szinte 
betegnek érezte magát”. A cinikus életeken átfutnak a dolgok, Mikszáthban viszont 
minden nyomot hagyott. Ott könnyű ötletekben hull szét a világ, nála a lélek kínja, 
belső szorultsága hajtotta előre mindig a gondolatot. „A nagy írók a fájdalmak és a 

kínszenvedések oskolájában válna óriásokká” – jegyezte fel élete végén, ő kijárta ezt 
az „oskolát”. A lélek néma pokoljárásáról nemcsak a mélyről felhozott érzés és gondo-
lat, az élet is tanúskodott. Olykor napokig feküdt mozdulatlanul szobájában a széles 
bőrdíványon, vagy bámult ki asztalánál ülve szótlan szomorúsággal a hosszú József 
útra. így dolgozta fel szorongató, fojtó élményeit. S Mauks Ilona minderről hírt adott. 
Emlékezete annak az embernek a képét őrizte, aki egy könnyed, frivol, felelőtlen kor-
ban is felelősséggel, nagy súllyal élt. S valóban ez volt Mikszáth igazi arca. Élet és mű 
egybe így simul.

Egyszerre jellemezte őt a fölényes szkepszis és a könnyen sebezhető, gyerme-
kien tiszta lelki érzékenység. A gunyoros, már-már cinikus okosság és a bensőséges, 
gazdag érzelmi élet nem feleselt nála, együvé tartozott a kettő. Mint ahogy az élet-
műben is közös dallamba olvadt össze a szkeptikus, ironikus gúny és a mögötte búvó, 
mély érzelmesség. Mikszáth pátosztalan művészetének rejtett pátosza így lesz érthető. 
Az értelem kajánkodó gúnyja nem a szív sivárságát tükrözte vissza nála. Ellenkezőleg: 
mintha ezzel a védőburokkal is óvta volna a lélek mélyebben fekvő, nemesb tartalma-
it: igényességét, eszményeit.

Az a magatartás volt az övé, amely jellemezte késői, nagy regényeinek egye-
nes gerincű, független szellemű, bölcsen humánus hőseit: a Különös házasság Medve 
doktorát, öreg Horváthját, s főleg a Noszty-fiú történetének Tóth Mihályát. Az író 
a saját egyéniségét kölcsönözte nekik. Megértésükhöz az ő szkeptikus fölénye adja 
kézbe a kulcsot, s ezeknek vonzó, tiszta embersége viszont őt is magyarázza. Hozzájuk 
hasonló „különc” volt ő is. Benne maradt kora életében, de azonosulni, egybeforrni 
vele nem volt hajlandó: a fölényes szkepszis, az irónia révén fölébe lendült. Szükség-
megoldás volt ez, de mégiscsak megoldás. Nem a megalkuvás diktálta, a jobbra vágyó 
lélek küzdte ki. Egy lehúzó, béna, ellenséges korban így óvta meg függetlenségét, így 
lett szuverén.

Egy megoldás története – ezt az alcímet lehetne adni Mauks Ilona emlékezéseinek. 
Mint a legtöbb jó memoárnak, ez adja meg belső izgalmát az ő feljegyzéseinek is. A 
történetírás az elmúlt időknek jobbára csak a fősodrát vigyázza, az élet millió görbéje 
egyenes vonallá áll össze benne. Az egyéniség elveszti személyes színeit: a kor erőinek 
harci területévé válik, a történelem beszél rajta keresztül. Az emlékezések viszont ar-
ról is vallanak, hogy az élet számtalan kitérője, buktatója közt miképp igazodott el az 
egyéni sors. Nem véletlen, hogy a memoárok divatja többnyire akkor jön el, mikor a 
fejlődés izzasztó, nehéz perceiben nemcsak az elvi tisztánlátás fontos, hanem komoly 
súllyal esik latba az egyéni helytállás, a személyes hűség, mikor a kor nemcsak az észt 
teszi próbára, próbának veti alá a jellemet is.

Nincs igazuk azoknak, akik, mint érdektelen pletykaanyagot, bizonyos gyanak-
vással nézik az emlékezők feljegyzéseit. Emlékezés válogatja, de mégis szegényebb 
lenne nélkülük múltunk. Igaz, az életet mindig a mű, a tett igazolja: az fedi fel rejtett 
értelmét. De ennek mélyebb feltárásához az élet is kulcs, s ugyanakkor méri a művet 
vagy tettet átható gondolat erejét. A hitelesség legbiztosabb próbáját adja meg: meny-
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nyire tudta az egyén hozzágyúrni eszméihez a saját életét. Az igazán nagyoknál nem-
csak a mű – példa a legszemélyesebb élet is. Megoldásaival tanúskodik róla: semmilyen 
körülmények közt, a szorító, kilátástalan hétköznapokban sem kerülhet csapdába a 
lelki igényesség.

Ez Mikszáthné emlékezéseinek is a legfőbb érdeme: saját szerelmi regényét 
írva egy Mikszáthhoz méltó megoldás történetéről is hű képet adott. Feladatát ezzel 
töltötte be. Nem véletlen, hogy noha férje haláláig, 1910-ig viszi emlékeit, terjede-
lemben mégis a sokkalta nagyobb rész, az 1883-ig, másodszori házasságukig terjedő 
időszak foglalja el. A későbbi éveken szaggatottan, inkább csak külső mozzanatokat 
feljegyezve rohan át már az emlékezés. Az élet felszíne ekkor már nem mozdult, a mű 
beszélt. Az vallott maradéktalanul, teljes szélességben arról, amihez csak adalékokat 
szolgáltatott az emlékezés: tanúskodott a mellett a Mikszáth mellett, aki lélekben sü-
ket emberek között s egy mostoha korban élve is, de őrizni tudta a fogékonyabb jövő 
számára a tiszta, becsületes élet igényét. Megállta a nagyság próbáját: helyt tudott állni 
eszményeiért. Volt benne hűség.

 1957

Ha elmentél,9
Okod volt rá s minden tettnél
Mondottál egy jó nagyobbat:
A Halált.

Csak hadd fájjon
Szivem e bolond hiányon,
Hogy nem látom bölcs-hunyorgó
Szemedet.

Százegy éjnek
Virrasztója, éber Lélek,
Most is bizton és Neked van
Igazad.

Zuboly, azaz Bányai Elemér halála hírére írta Ady ezeket a sorokat 1915 áprilisában; 
az elvesztett barátot így gyászolta meg. Szebb halotti siratót kevés ember kapott a 
magyar irodalomban, mégis megfeledkezik többnyire Zubolyról az Ady-kritika. Pe-
dig – mint ez a vers is mutatja – ha volt valaki, akihez igazán mélyen és bensőségesen 
vonzódott a költő, akkor Zuboly volt az.10 „Testvéremnél is több emberem” – vallotta 
róla. S így látták ezt a kortársak is. „Legközelebb Zuboly állt szívéhez – írta Bölöni. – 
Nem is láttam Adyt embert jobban szeretni.” Kedvelte benne az éjszakák társát, „száz-
egy éjnek virrasztóját”. Voltak időszakok – főleg 1908 és 1912 között –, mikor majd 
minden estét együtt töltött vele, nem tudott meglenni ekkor nélküle. „Néha egy évig 

9 Első megjelenése: A költő barátja (Arcképvázlat Bányai Elemérről) = Kortárs, 1967, 11. sz. 1790–1794. Kö-
tetben: AE I, 1. köt. 603–611. (Jegyzetek: 762–763.); A névtelenség halhatatlansága: Bányai Elemér címmel: 
IT, 113–120.
10 A Vasárnapi Ujság 1915. évi 27. számában közölt nekrológban egykori munkatársai azt írják: Bányai 
Elemér (1873–1915) „saját bevallása szerint azért választotta a Zuboly nevet, mert mint Zuboly takács a 
»Szentivánéji álom«-ban, minden szerepre vállalkozik. Minden szerepre, de csak becsülettel: csak a mun-
káját adta bérbe, a tollát nem; a hol nem írhatott legjobb hite szerint, onnan azonnal távozott és másutt 
keresett teret munkájának.”
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minden napon kellett látnunk egymást, kellett” – írta később róla. Szerette benne a 
hozzá hasonló, éjszakázó, vándorló, otthontalan embert. Szerette a mindig idegent.

S az éjszakák társán túl: szerette benne az érte küzdő férfit. „…az én jóságos, 
verekedő embereim közül való volt – írta nekrológja –, ki nagy-nagy válságaim idején 
egy-egy kötet versemmel hadonászott az utcákon és a kávéházakban.” Reá a bajban 
mindig számíthatott. Zuboly volt az, aki még jóval a Nyugat Ady-száma előtt az első 
tüntető kiállást szervezte mellette. Az elsők közt látta ő táborba hívónak, színvallásra 
késztőnek, kitűzött zászlónak az Ady Endre-nevet: ő szerkesztette 1908 végén a Buda-
pesti Újságírók Egyesületének 1909-es Almanachját, amely majd a maga egészében a köl-
tővel foglalkozott: megszólaltatva híveket, ellenfeleket. S végül, de nem utolsósorban, 
szerette Ady Zubolyban az örök „éber lelket”, a ható, ösztönző egyéniséget. Szerette 
benne a példaéletet.

Mert az erjesztő, nagy hatású, messze sugárzó emberek közé tartozott Zuboly; 
azok közé az alkotás nélküli alkotók közé, akik jelentékeny életmű nélkül is jelenté-
keny örökséget hagytak hátra, mert hátrahagyták önmagukat mint másokban tovább-
élő magatartást, példát. Hátrahagyták az egyéniségüket. Az egyénisége volt Zuboly 
életműve. Akik ezt megismerték, örökre őrizték: mérték lett számukra. „Szent em-
bernek”, jókais hősnek látta őt Krúdy. S valóban az volt. Gáncs nélküli jellem, maga a 
tisztaság, ahogy Ady írta: „a legjobbak, a legfinomabbak” közül való. Egy parancsoló 
igény öltött testet benne – Kunfi Zsigmond szavaival ő volt a „láthatatlan ideális olva-
só és cenzor”, kire a környezete önkéntelenül is állandóan figyelt. „A legjellemesebb 
magyar újságírónak” vélte őt Bölöni, s „az erkölcsi és az esztétikai szabadság félelem 
nélkül való lovagjaként” idézte alakját Jászi Oszkár is. Rostand Cyranój[aként] vélték 
jellemezhetőnek őt a barátai: „Erkölcsömben van eleganciám” – vallhatta volna joggal 
magáról. A belső tisztaság megkülönböztető jegye: az idegenség vette körül folyvást. 
A kiválasztottak közé tartozott.

Magányos volt nagyon ez az élet, összesűrűsödve hordta magában az otthon-
talanságot. Mint gyermek, szülők nélkül, árvaházban nőtt fel, s nagyon korán ma-
gára hagyta kislánya és felesége is: kísérő társként a halál járt vele. S ezt a személyes 
sorstól elrendelt magányt még teljesebbé tette a világnézete: az élettel szemben tá-
masztott igényessége. Mert a tisztaság, a morál megszállottjaként élt ő az alkudó Pes-
ten, citoyenként a burzsoák között. A Vajda János-i strázsán maradt őr volt a vesző 
Pompéjiban.

A régi Pest utcáiról, házairól, vendéglőiről: a Virág Benedek-féle Arany Szarvas-
házról, a Lederer nyomda Pálffy-házáról, a reformkor nagyjainak otthont adó Zöldfa 
utcáról, a Csigáról, a Pilvaxról, a Zrínyiről s a polgári múlt egyéb hasonló kegyhelyei-
ről írogatta Zuboly a maga sajátos műfajú cikkeit, ezeket a kultúrtörténeti riportokat. 
Jelképes volt ez a vonzódása. Szerette ő a várost, szerette azt a gondolatot, amelyből 
ez az embereket összezsúfoló nagy kőrengeteg kinőtt, szerette a polgári forradalmak 
eltűnt örökét, a citoyen eszményt, a fórum igényét, a köz üdvére néző szigorú elvet. 
Városlakó volt, a szó legjobb értelmében. Magában hordta, s egyéniségévé élte mind-
azt az álmot, melyet a városok jövő gazdájáról, az érkező Polgárról a magyar múlt táp-

lált. Cikkeiben, kis esszéiben mintegy a magyar citoyen-gondolat történetét, a magyar 
polgári haladás útját írta, leltározta.

A Sztáray-féle „XVI. századi szabadgondolkodást”, a reformációt éppúgy saját-
jának vallotta Zuboly, mint Rákóczi örökét s Bessenyeiék „kultúrahitét”. Ébresztette 
a magyar felvilágosítók, Martinovicsék vágyát, szenvedélyét; azoknak emlékét, akik 
„a becsületes emberek vallását” követve, tekintetüket „a jövőbe vetették”. Benne élt 
a reformkor s 1848–49 eszméje, álma, mikor a „nemzeti gondolat demokratizálását” 
végrehajtották, s elválaszthatatlanul összekötötték a „polgárjogokat és a nép érdekét.” 
Átérezte a „Vajda Jánosok, Tolnai Lajosok, Grünwald Bélák” tragikus sorsát, kikben 
„az igazi kötelességek vállalása”, az alkudni nem tudó lelkiismeret a gründoló, kiegye-
zéses világban partra vetetten bár, de mégis tovább élt. S mindenekelőtt és mindenek 
fölött a legnagyobb magyar citoyennek, Petőfi Sándornak alakja, műve állott előtte 
vállalandó múltként. Az elsők egyike volt, aki a századelő szellemi mozgását a Petőfi 
nevével kapcsolta össze. Büszkén vallotta, hogy „a mai magyar nemzedék háborgásá-
ban és elégedetlenségében Petőfi lelke […] él”.

Ebből a múltból, a magyar demokratikus gondolat tradícióiból hozta ő a maga 
világnézetét, innen hozta esztétikáját és embereszményét is. „A haladásért és a szabad-
ságért való küzdelemben” látta az élet lényegét. Az eltűnt nagyokhoz hasonlóan „éget-
te a szégyen és keserűség arcát az ország elmaradottságáért”, bántotta az, hogy hazája 
„koldusország”, hol milliók élnek „jogok és védelem nélkül”. Olyan világot akart, ahol 
„nem kell gyáván kétségbeesniök az igaz ügyet akaróknak”; olyan világot, ahol „aki 
kardnak született, kard lehet”. S ő kard akart lenni. Kardnak kívánta látni az írói tollat. 
„Magvetőnek”, „agitátornak” tekintett minden igaz művészt. Megvetette az irodal-
mat, mely „nem felette, hanem alatta dolgozott publikumának”, amely „nem vezetett, 
hanem vezettetett, s nem irányított, hanem iránytalanságot vállalt.” Éppen ezért uj-
jongva üdvözölte Ady Endre jöttét. Ujjongva üdvözölte „annak az agitáló hadnak” a 
megjelenését, „melyhez – mint írta – ma minden tisztességes és agyon nem butított 
magyarnak tartoznia kell”.

S aki ennyire közéleti hittel, közéleti szenvedéllyel élt, az magában hordott egy 
kötelező embereszményt is: magában hordta „a nagy lélek” álmát. „Az élet eszmények 
szolgálatáért való” – hirdette Zuboly, s az az ember volt az eszménye, aki „komolyan 
hitt a dolgaiban”, aki szenvedéllyel, meggyőződéssel élt. Megvetett minden alkudó ci-
nizmust. Szerette a múlt nagyjainak „megrendítően megható naiv optimizmusát”, em-
berséghitét. „Megingathatatlan erkölcsi világú”, „tántoríthatatlanul” célra törni tudó 
életeket kívánt. „Az indulat szava, a felháborodás ereje, az igazság hite”, „a bátorság 
és a szellemi erő” volt szerinte a „halhatatlan rész” a halandó emberben, s ezekhez az 
értékekhez kötötte őt hűség. „A minden értelemben való rossz ellen egy jobbért való 
harcba szállás” volt számára a cél. Benne élt Zubolyban a citoyen-eszmény.

De burzsoá volt már a század elején az előző századok álmodott polgára. Nem 
tudta többé vállalni – ahogy Zuboly írta – ez az osztály „azt az ellenzékiséget […] ami 
az ország többségének érdekeit képviselte volna”. Kicsinyes alkuval s számítással ta-
lálta szembe magát a hívő élet álma, partikularitással az egészre törés. „Agitálók” és 
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„magvetők” helyett az írók között is többnyire csak „ügyes ravaszokat” lelt maga körül 
az eszményeket kereső lélek; olyanokat, kik nem az igazságra, hanem „bármi módon 
való sikerre, feltűnésre” törtek. A közösség dolgait komolyan vevő polgárok helyett 
„kocsmák, mozik és riadalmas vurstlik” világa s „apacs-cinizmus” vette körül a megké-
sett magyar citoyent. S az az ember, aki „Platon államában” kellett volna hogy éljen: „a 
panamisták államába” kényszerült bele.

S a múlt nagyjaitól álmodott polgári világot burzsoá világként megszületni lát-
va, felnőtt Zubolyban a szomorú kétely: „a mai rebellisek sem lesznek jobbak a régi-
eknél – írta lemondóan –, majd ők is nyárspolgárokká és korrupciósokká” vedlenek. 
S hozzáfűzte mindehhez a fáradt szavakat: „szent ügyeket így kompromittál minden 
hatalommá erősödött mozgalom.” Történetfilozófiai pesszimizmus lett úrrá rajta. S 
ezt még inkább felerősítette a nacionalizmusa. Mert mint a legtöbb haladó, de végső 
soron a polgári világképen belül maradó gondolkodó, nem tudta megoldani ő sem 
a nemzeti kérdést. A Mikszáthéhoz hasonló rettegéssel nézett a Monarchia, s vele 
együtt az ún. „történelmi Magyarország” szétesése elé. Nőtt benne a kétely s a remény-
telenség.

Passzivitásba lökő történetfilozófiai pesszimizmussal társult Zubolynál, a meg-
késett polgárnál, a közéleti tettvágy, s ő, aki harcosnak született, így lett magába süp-
pedt, töprengő emberré; aki kard akart lenni, hüvelybe kényszerült. De – s ez az el-
lentmondás adta meg az egyéni sors sajátos jellegét – ebben a visszafojtottságban is 
továbbvitte ő a fel nem adott eszményt. A forradalmi cselekvésnek, igaz, nem látta 
értelmét, de mint emberi magatartást változatlanul őrizte a forradalmak hitét. Mo-
rális igényességként bár, de jelentkezett benne a nem alkudó közéletiség. S ha küzdő 
élet nem is tudott lenni, de így lett legalább példaéletté: a helytállás, a nem alkuvás, a 
gerincesség, a ki nem alvó felelősségérzet magasra tartott erkölcsi értékeiben felszínre 
tört nála a társadalomalakító nemes szenvedély. Ez érteti meg, hogy mindenekelőtt 
nem a világnézete, hanem az egyénisége jellemezte őt. Világképébe – pesszimizmusa 
és nacionalizmusa folytán – csúsztak be hibák, de jellemébe nem: ott mindig egészre 
tört. Az jelentette a tulajdonképpeni világnézetét.

S ez a morális igényesség tette eszménnyé számára a múlt századbeli orosz értel-
miség magatartását, sajátos életét. A Tolsztoj-regényekéhez hasonló, etikus hősöket 
idézett Zuboly. Idézte azoknak a szép életeknek messzi példáját, akik a cári Orosz-
ország fojtó légkörében, ha tenni nem is tudtak, de legalább nem hagyták elveszni 
önmagukban a társadalmi felelősséggel élő, gondolkodó embert, a büszke, morális 
lényt. Nem győzött „álmélkodni” – mint írta – az orosz regények hősein: „az Ivano-
vics Pétereken, a Szergejeken, Pavlovnákon, Alexejeveken és ezeknek a töméntelenül 
elsokasodott rokonain, akik közül ha kettő-három véletlenül összekerült egymással 
(regényben), mindig ugyanegy dolgot variáltak: Oroszország, a politika, a társadalom, 
a parasztok sorsa […] és vége-hossza nélkül így tovább. Valami bántja ebben az or-
szágban az embereket, leginkább az ifjúságot, ezt hirdette minden könyv. Szeretnék, 
ha jobbra változna, ami rossz, s ami nem sikerült a valóságban, végrehajtottak regé-
nyekben buzdításul vagy vigasztalásul olyan írók, akik meg voltak szállva ezektől a 

gondolatoktól.” S ilyen hősöket, ilyen írókat akart Zuboly idehaza Magyarországon 
is, idézte, sürgette a „magyar oroszságokat”. „Magyar oroszoknak” nevezte magát és 
társait. Ezzel is jelezte a benne élő eszményt.

Zubolyról s Zubolynak írta Ady, a saját vallomása szerint, a Négy-öt magyar 
összehajol c. költeményét, a citoyen magánynak, a „magyar oroszságnak” ezt a szép 
versét. S valóban a zubolyi világot, a „magyar oroszok” világát tükrözte vissza ez a 
költemény. Hű volt a jellemkép:

Itt valahol, ott valahol
Esett, szép, szomorú fejekkel
Négy-öt magyar összehajol
S kicsordul gúnyos fájdalmukból
Egy ifjú-ősi könny, magyar könny:
Miért is?

Tökéletes volt ez a versindítás, befogták a szavak a citoyen egyedüllétét, a magyar 
oroszságot. Az elszigeteltségre, a magányra utalt a szétszóró, elbizonytalanító hely-
megjelölés („Itt valahol, ott valahol”). Arra utalt a maga határozottsága révén élesen 
szembeugró, kis mennyiséget jelentő számnév („négy-öt magyar”). Egy módhatározó 
jelezte, hogy a töprengő, gondolkodó életeké volt ez a magány („Esett, szép, szomorú 
fejekkel”), s ezt tudatosította a szakaszt záró, nyugtalan kérdés is („Miért is?”). A kérdő 
mondat egyben jellemzés volt. Mert mint mindig, csak a gondolkozó élet kereste itt 
is az értető okokat. A felületességhez nem, csupán a mélységhez tartozott kérdezés. S 
a maga sajátos általánosító jelentésével a magyar szó utalt rá, hogy nem mint egyén, 
de nem is mint elvont ember, hanem mint egy meghatározott konkrét közösség ré-
sze, mint közösségi lény, mint magyar töprengett itt az én. Valóban, ilyenek voltak a 
Zuboly-féle „magyar oroszok”: közösségi sorsok, kérdező, nem nyugvó, etikus lények. 
Jellemző volt rájuk a szigorú társadalmi felelősségérzet, a belső igényesség. S éppen 
ezért tűnt reménytelennek a sorsuk. Mert mint a vers írta:

Fölöttük hahota köszön,
Hahotája, akik nem értnek
S akik sohase kérdik s kérdték:
Miért is?

A lényegre utalt ez a jellegzetesen adys, élesre vont, ellentétező szerkesztés. Szembe-
nézett egymással a lent és a fent. Leszorította, mélybe vetette, tehetetlenségre ítélte a 
felelős, gondolkodó emberi magatartást a fent zúgó „hahota”, a burzsoá cinizmus és a 
felelőtlenség. A „fölött” határozó a maga vibráló többértelműségében egyszerre jelezte 
a túlsúlyt, a fölényt s a felületességet, a felszínen élést. S a „magyar oroszok” kínzó 
miértjeire ebben a világban a soha csengett vissza keserű válaszként. „És hömpölyög 
fent a hahota / Hogy soha, soha, soha.” De ennek ellenére az első három sor megis-
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métlésével és a „Miért is, miért is, miért is?” kérdéssel zárult a költemény: nem adta fel 
a harcot, tovább kérdezett, tovább töprengett, ha reménytelenül is, a felelősségérzés.

Zuboly verse volt a Négy-öt magyar összehajol, mert ha valakire, rá valóban jel-
lemző volt ez a vívódó, kétkedő, s mégis helytálló morális keménység. Emberi maga-
tartást alakított nála a tehetetlenségre ítélt, de fel nem adott, cselekvő szenvedély. A 
felszín olcsó hahotájával, a cinizmussal, a közönnyel szemben ott dacolt benne mindig 
a kérdező miért. Ha lent a mélyben, ha kivetetten is, de nem alkuvón élt. Fegyver-
ként hordta a félrevonulást, az otthontalanságot, a néma megvetést. Mintha csak a 
Mikszáth-regények magányos különcei, a Tóth Mihályok, a Medve doktorok, a Borly 
kasznárok, ezek az elvetélt, eltévedt citoyenek keltek volna új életre benne: hozzájuk 
hasonlón, igényességgel s félrevonulva kívánt élni ő is.

Az ismeretlenségbe vetett, torzónak maradt, gőggel rejtőzködő, hasznos életekről 
írta Zuboly legszívesebben a maga szokásos nekrológjait, az elveszett magyar polgárt 
temette bennük. S írt azokról a bujdokolókról, akik hozzá hasonlóan megvetették a „pi-
aci sikerek perverz bolondjait”, akiknek „külső magatartásában az átlagos gondolkodás 
a különcöt látta, mert nem úgy éltek, ahogy az átlag szokott”, írt a „fennköltségnek és a 
mániákusságnak […] kivételes példányairól”, az olyan emberekről, akikben – mint pl. a 
historikus Fáy Elekben „olyan erős volt […] a vágy arra, hogy a köznapi hitványságok-
tól elfordulva az életet valami fennköltebb érzés szerint konstruálja, hogy lassanként 
kikapcsolódott egészen a reális világból s álmodozó lett”. S ilyen álmodozó különc lett ő 
maga is. Undorral, gőggel fordított hátat minden sikernek, minden lármának, felvette a 
rejtőzködő Zuboly nevet, mint a Szentivánéji álom különös hőse, szamárfül mögé takarta 
álmodó lelkét. Magáévá tette volt tanárának, Meltzl Hugónak bizarr tételét. Abban látta 
az igazán nagyok lényegi ismérvét, „hogy a külső világgal miként tudnak szembenállani”. 
S ő maga is ilyen nagyságra tört. Nem volt bohém, nem ivott soha, tisztán öltözködött, 
semmibe vette a Szűts Dezső-féle felelőtleneket: mégis bohémek módjára, a szabályozott 
sorsú emberek világától távol, az éjszakában, a rendetlenségben élt jóformán mindig fix 
fizetés nélkül; alkalmi újságírói munkákból tartva el magát; modern szegénylegényként 
– az ő híressé vált szavával szólva –, szabad hajdúként.

S ebben a kivetett, rejtőző, bujdosó létben, „szabad hajdúságban” őrizte tovább 
mint erkölcsöt, mint morált citoyen létét. Program nem lehetett, így legalább példa 
akart lenni: s a gerinces, helytálló, férfias élet példája lett. „De ha már egyszer á-t mond-
tál, akkor állani kell a placcot” – írta szemrehányóan Adynak a duk-duk-affér után. S 
ő állta „a placcot”, nemcsak exodusával: de sorsvállalásával is. Mint kedvenceinek, az 
orosz íróknak regényhősei, ott élt ő is az élet kivetettjei, szenvedői között. Ahogy ő 
mondta, „a nép embere” volt: változtatni nem, de legalább együtt menni tudott.

Egyik legjobb barátja, Kunfi Zsigmond jegyezte fel róla, hogy valóságos éjjeli 
menedékhelyet rendezett be olykor Esterházy utcai (Puskin utcai), magányos lakásán: 
szerencsétlen utcalányokra, társtalan vakokra s „az élettől legázolt” egyéb sorsokra, 
a meg- alázottakra kívánt vigyázni. Átvirrasztott éjszakák után – mint feljegyezték 
róla – színjózanon kikocsizott a vásárcsarnok elé, s gumirádleresen11 fuvarozta haza a 

11 Értsd: gumirádlison, azaz gumikerekű kocsin.

csomagokat hordó szolgálókat, teherhordókat, öregasszonyokat; máskor meg hajnal-
tájt kiállt egy éjjeli kávéház ajtaja elé, s fordított koldusként öt koronákat osztogatott 
a munkába siető, kopott embereknek. Őrült volt? Megszállott? Nem! Csupán különc, 
orosz regényhős, eltévedt forradalmár: egyénileg akarta jóvátenni a sok-sok emberi 
igazságtalanságot, a tenger szenvedést. Mint a Feltámadás Nyehljudov hercege: sorsot 
vállalt ő is.

S ez a sorsvállalás idézte fel korai halálát. Nem írta alá 1914-ben, a háború kezde-
tén, a katonai felmentését sürgető kérvényt. Mert amint utolsó leveleinek egyikében 
írta: „Oly elvű embernek, mint én, a bajban levő emberekkel együtt lenni kötelesség. 
Ez a háború egész morálja, a többihez nem értek.” S ment mint tartalékos főhadnagy 
a felvirágozott vonatokon a többiekkel együtt, a közkatonák élén ő is frontra. Ment 
a halál elé. 1915 tavaszán, húsvét előtt, épp nagypénteken, Krisztus halálának napján 
esett el az uzsoki harcokban. Értelmetlen, céltalan volt ez a halál, de épp ezért mégis 
szimbolikus. A tisztaság, a becsület hősi halála – öngyilkossága volt ez. Jászi szavával 
szólva „az elit kálváriája” – s hozzá lehet tenni –, tehetetlensége tükröződött benne. 
Csak kiteljesítette ez a vég Zuboly életét. Láthatóvá tette értető lényegét: felmutatta 
a megkésett citoyen lét reménytelenségét, otthontalanságát. Megmutatta a tisztaság 
fázó és fájó idegenségét.

S ez az idegenség volt az, amely a Három Holló-i éjjeleken hosszú éveken át 
együtt virrasztott Ady Endrével. Hozzátartozott, hozzánőtt Zuboly a költő sorsához, ő 
maga nem lett halhatatlan, de van halhatatlansága a névtelenségnek is. S Zubolyé ilyen 
volt. A sorsával hatott. Ady bujdosó kurucainak kemény dacában, büszkeségében az 
ő egyénisége, „szabad hajdúsága” is ott kísértett, ott élt. Az emelte fejét. „Zuboly, nézz 
bennünket! / Te szabad hajduságod / S halálos nagypénteked / Él tovább és lüktet / 
Ereinkben, valónkban” – szánta az emléktáblájára Ady a valló sorokat. Kiállította a 
halott barátról, mint egyéniséget formáló, néma sugárzású példaéletről, a messzire 
szóló költői elismervényt.

 1967
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Jelentős, szép film Fábri Zoltánnak Balázs József regénye nyomán készített, új műve, 
a Magyarok. Igazi művészfilm. De nem a „közönségfilm” ellentéteként véve ezt a szót, 
hanem azt jelezve vele, hogy tud katarzist adni, hogy jellemző reá a gondolati mélység, 
az érzelmi gazdaság; a sugallatadás.12

Mindenekelőtt azt hozza a mű, amit a választott József Attila-mottó ígér: ke-
gyetlen, kíméletlen nemzeti önkritikát. Nem egyetlen, kiemelt hőse van: egy nagy 
művészettel mozgatott kis csoport tűnik fel benne. A cím többes száma mellett ez is 
mutatja, hogy a hős itt maga a nép, a „magyarok” serege. Úgy használva ezt a fogalmat, 
ahogy századunkban – régi, a kuruc harcokig visszanyúló hagyományok nyomán – 
Ady, József Attila, Illyés Gyula, Móricz, Veres Péter egyaránt tette. Egy nehéz törté-
nelmi utat leíró, évszázadokon át gyarmati sorban tartott, elmaradott népnek óriás 
többségét: a kiszolgáltatottakat, megalázottakat, megnyomorítottakat, az öntudattal 
nem rendelkezőket értették ők rajta. S ezt érti a film is. Megeleveníti az így felfo-
gott népnek közeli múltját: háború alatti, fasizmus alatti szégyenét, sorsát, tragédiáját. 
Mégpedig hitelesen, meggyőző erővel. Mély igazságot közöl az uralkodón jelenlevő 
művészi forma: a kontraszthatás, az ellenpontozás.

Rögtön a film nyitányában feltűnik ez már. Egy viszonylag kényelmes, tágas 
német kastélyba érkeznek a magyar vendégmunkások, ezek az immár világnyi sum-
mások 1942–43 telén, s a másik oldalon – ellenpontozón – szögesdrótokkal körülvett 
hadifogolytábor képe villan. Más-más formában, de végighúzódik a film egészén ez 
az ellentét. Kirívóan eltér a mi-világ és az ők-világ: más törvényeket követ a hősök, a 
„magyarok”, s a mellettük feltűnő egyéb embercsoportok – franciák, lengyelek, oro-
szok – sorsa, élete. S az innen adódó kontraszthatáson át megvilágítódik az emberi 
szégyen, az emberi vakság.

12 Első megjelenése: Új Tükör, 1978, 11. sz. (március 12.), 29. Fábri Zoltán (1917–1994) filmrendező Balázs 
József (1944–1997) 1975-ös regényéből készített játékfilmjét 1978-ban mutatták be. A Magyarok a szerző 
első könyve volt (Koportos c. prózája korábban született, de addig csak folyóiratban jelent meg), és azonnal 
széles visszhangot keltett; utóbb több munkája is filmre került. A regényről és a fiatalon elhunyt íróról 
szóló kritikai irodalomból: N. PÁL József: Aki „fiatal író” maradt mindörökre, Kortárs, 2000/9., 94–99.

Mert nem hagyják a filmben ábrázolt szegényparasztok a maguk külön jussát, 
a maguk igazát. Nekirohannak minden erőnek (Koncz Gábor kitűnően jeleníti meg 
ezeket a virtus-kitöréseket), amikor a saját biciklijükről, a saját becsületükről, a saját 
halottjuk eltemetéséről, a saját munkájuk eredményének elkönyveléséről van szó. De 
nem ébred fel bennük ez a mindent kockáztató felháborodás, mikor védtelen hadifog-
lyok lelövetése, néptelen városok vádoló csendje, éhesen dolgoztatott emberek meg-
gondolkodtató némasága kellene hogy hasonló erővel szoríttassa ökölbe a kezet. Pedig 
nem mindennapi mértékben adott ezekben a hősökben az emberi érték, nemesség, 
jóság. Nem pusztán a magyar kiscsoport, s a többiek sorsa közti ellentétet villantja fel 
az összetett, árnyaló, művészi látás: megmutatja azt is, hogy ellentét van a hősök belső 
morális lehetősége, s valóságos magatartásuk közt. A többre hivatott vész, kallódik el.

Nem embertelenek a filmben megjelenített „magyarok”, s főleg nem fasiszták. 
Még csak nem is közömbösek. Ellenkezőleg: mint a József Attila-vers írja – embersé-
gesek, „igazán tiszták”. Arcukra íródik a döbbenet a borzalmak láttán. Felébred ben-
nük a részvét, szívesen nyújtanak segítő kezet. Odaadják kenyerüket, szalonnájukat, 
óvott, szegényes értékeiket. Csak épp nem egyenlő indulat vág fel a saját sérelmeik, s 
a másokat érő összehasonlíthatatlanul nagyobb hántások láttán. S mondandót hordoz 
ez a főmotívumként folyvást visszatérő, ellenpontozott aránytalanság. A biciklijét félti 
például a főhős ott, hol sokkalta nagyobb félteni valókat sűrített az élet. Gépére néző, 
makacs indulatában vagy Pap Éva fájdalmasan szép, nagy jelenetében a saját ládáiért 
pörlő, groteszk asszonyi verekedésben izzik a szégyen: megmutatkozik a fájó rövidlá-
tás. Legföljebb csak a tudatalatti mélyben – szorongató pusztulásvíziókban, emlékké-
pekben – sejlik fel olykor a nyugtalanító lelkiismeret, a meggondolatlanság. De a tudat 
szintjén megmarad mindég a nem méltó felelet: az aránytalanság.

Itt merül fel a film mélyebb kérdése: mi magyarázza ezt az aránytalanságot? Mi 
magyarázza, hogy nem maradéktalanul magához érdemesen él az embertelenségben 
az emberi tisztesség, az érték, a jóság? A képeknek egy másik ellentétsora villan ennek 
kapcsán: szembenéz egymással az összeszűkült és kitágult világ. Eltérő típusú képek 
jelenítik meg a hősök kis világát és a környező magyarokat. Az előbbi mindig zárt. 
Kerítések, szoba-, kocsmafalak határolják el. Bezárja a dráma hőseit még a nyitott te-
rekben is a csoportképszerű művészi beállítás: összebújnak, mint viharban a nyáj. S 
velük szemben áll a végtelen mezők, végtelen erdők, végtelenbe húzó utak, tengerek 
világa. Szembenéz egymással a tágra nyílt és a szűkre zárt világ. A képek beszéde, kicsi 
és nagy feleselése, az ellentétek nyelve már egymagában érzékelteti a lényegi mondan-
dót. Azt, hogy provinciából, provinciálisan – felkészületlenül – érkeztek ezek a hősök 
a huszadik századba. Riadtan, tanácstalanul, tájékozatlanul állnak ennek országokat, 
népeket, nyelveket egybekeverő, borzalmakat rejtő, óriás terein. Nem nőttek fel a saját 
századukhoz. Felkészületlenségük, kiskorúságuk a tragédiájuk és a bűnök egyben. Nem 
véletlenül kíséri őket a hóba temetett falun belül és idegenben is, mint jelképes figura: a 
bolond alakja. Illik hozzájuk a választott műnem is: a groteszk színekkel elegy tragédia.

A huszadik századi magyar nemzeti önszemlélet legjobb, legnemesebb hagyo-
mánya él tovább Fábri Zoltán és Balázs József mélyen gondolkodó, szép, igaz filmjé-
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ben: a belülről való, kegyetlen, igaz, bíráló látás. A népi felkészületlenség kapott képi 
formát. József Attilát idézi a mottó, de lehetett volna idézni Ady-verseket is. A régi 
sereglések sorai elevenednek meg. „A halál-útnak” „büszkén, tébolyosan, éneklőn” ne-
kivágó „drága, jó magyarok, szép-zavarosak” vonulnak – a Szózatot énekelve – része-
gen itt tovább. Ébresztve a felelősségérzést és a tisztánlátást. Mégpedig nem pusztán 
egy népért, de azon túlmenően, az emberiségért.

Mert, mint minden realista műalkotásban, átdereng itt a részleten folyvást az 
egész: a huszadik századi embersors példázatát is adja a filmben ábrázolt „magyarok” 
útja. Nem véletlen, hogy az ember hangsúlyozódik többnyire a dráma mindegyik hő-
sében. (Jó példa erre Szabó Sándor tömören megformált német birtokosa.) Átsejlik a 
film konkrét képein a távolibb kérdés: hátha nemcsak ez az elmaradott kis szatmári 
falu szegényparasztsága, de az emberi nagyrész érkezett ily felkészületlenül a huszadik 
századba? Felsejlik a kérdés: vajon kiküzdötte-e az emberi átlag a saját valóságához 
szabott tudatot, autonómiát, nagykorúságot, morális tartást? Kiélező, szélsőségesen 
egyénítő képsorban fogalmazódik meg a század problémája: a technikai-civilizatorikus 
fejlődés óriás mérete, a kitágult világ és a belső, emberi, tudatbeli, erkölcsi elmaradott-
ság közti ellentmondás. Az extrém esetben a lényeg sejlik fel. A szatmári szegénypa-
rasztok sorsa jelképpé nő szinte. Az emberi felkészületlenség tükröződik benne.

Így lett a Magyarok nemcsak művészi, de morális tett egyben: a felelősség filmje. 
Az érzékeny emberi, nemzeti lelkiismeret kérdez, vádol benne. S az ad távlatot is. A 
felmutatott etikai-magatartásbeli értékekben – emberi tisztességben, belső tisztaság-
ban, munkaszeretetben – mégiscsak ott rejlik a vibráló talán, a másként-is-lehetne. 
Jelen van a filmben a József Attila-i „nyisson ajtót nekünk a reménység” aggódó óhaja, 
hite, reménye. A film szorító szépségét nem utolsósorban épp ez a szeretet, ember-
közelség – a mű népisége –; a mindvégig megőrzött embertisztelet, értékszámbavétel, 
népbecsülés adja.

 1978

A karizmatikus tanáregyéniség13

Keresztury Dezsőé sok műfajú élet. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából a költő, 
drámaíró éppúgy megérdemli az üdvözlő szavakat, mint az irodalomtörténész és a 
kritikus, avagy a közművelődési szakember, a kultúrpolitikus. A magam részéről 
azonban elsődlegesen a tanárról, a pedagógusról kívánok szólani. Nem pusztán azért, 
mert mint ilyennel találkoztam vele először, 1939 nyarán, az Eötvös Kollégium felvé-
telező, majd felvett diákjaként: a tanítványa voltam négy éven keresztül; a tanárhoz 
köt a legtöbb tapasztalat, személyes emlék. Erről az énjéről kell szólnom azért is, mert 
ez az állandó a sokféleségben.

Keresztury nemcsak az Eötvös Kollégiumban, minden szerepében elsődlegesen 
tanár, pedagógus volt. Az volt még katedra nélkül is; az, ha a tévében egy egész or-
szághoz, vagy kis társaságban néhány emberhez szólt; az, ha kiállítást rendezett múze-
umi-könyvtári tisztviselőként, vagy ha egy ország művelődésügyét intézte kultuszmi-
niszterként. Mint tudósnak nem véletlenül volt kedves műfaja az esszé. A nyilvános 
tanulás, a közös gondolkodás, a nemzetalakítás műfajának tekintette azt, éppúgy mint 
egyetemi doktori disszertációjának hősei, a nemzeti klasszicizmus esszéírói, az első 
nagy magyar tanulmányíró nemzedék. S nemcsak a tudásban, jelen volt ez a belső 
pedagógiai sugárzás a szépíróban is. Jó értelemben vett tanári pódiummá nemesedett 
nála a színház. Sőt még a vers belső komolyságában is ott hatott az emberformáló 
szenvedély.

Ha a jó pedagógus az, aki ki akarja és ki tudja licitálni a másikban rejlő lehető-
ségeket, ébreszteni tudja a legjobbat az énben – az oromtermészetet: Keresztury az 
elhivatott pedagógusok közé tartozott. Azok közé a közvetlen hatást kiváltani tudó ta-
náregyéniségek közé, akiknél felfelé hajtó erő volt már egymagában a puszta jelenlét. 
Értett hozzá, hogy igényt ébresszen. Az Eötvös Kollégiumban hónapokon át készül-
tünk egy-egy hozzá írandó dolgozatra. Nem mintha valamiféle adminisztratív-hatal-

13 Első megjelenése: Fejér Megyei Szemle, 1984. 2. sz. 55–81. Kötetben: Útk, 186–212.

K i r á l y  I s t v á n  v á l o g a t o t t  e s s z é iK i r á l y  I s t v á n  v á l o g a t o t t  e s s z é i

A nyolcvanéves  Keresztury Dezső 13

Egy tanár portréja



208 209

mi eszközzel kikényszerítette volna ezt belőlünk: előtte nem volt szabad szégyenben 
maradnunk. Felébresztette az öntanúsítás, az önmegmutatás vágyát. A pedagógusra is 
alkalmazva a Max Webertől emberi ható-kötő viszonyok jellemzésére fogalommá tett 
szót: a karizmatikus pedagógus egyéniségek közé tartozott.

Magamon éreztem egyéniségének ezt a karizmatikus, megkötő erejét. Hisz nem 
az azonosulás szándékával közeledtem hozzá. Ellenkezőleg: csupa ellenállás, fenntar-
tásosság voltam vele szemben. Csupa védekezés. Más világból jöttem, a magyar ha-
gyomány más vonulatából, más értékrendet hoztam így magammal, az övé taszított. 
Engem Sárospatak, Szatmár, a Partium nevelt, az ott uralkodó szellem, a protestáns-
szabadságharcos-kurucos örökség. Az ő hangsúlyozott dunántúlisága tiltakozást, 
dacot váltott ki belőlem. Hiszen „a fellángoló s gyorsan kihamvadó, lázadó s magát 
elégető keleti magyarságról” ő mindig fenntartásosan, gyanakvón beszélt. Illyésnek a 
tiszántúli, hortobágyi vásárt megörökítő Hídi vásárának ellenverseként megírta a Za-
lai vásárt: a keleties bábeli nyüzsgéssel szembeállította a Dunántúl városias, nyugatias 
rendjét. Ott éreztem ebben a nagy öntudatú dunántúliságban az ellen-Tiszántúlt, az 
ottani rideg, puritán klasszicizmussal feleselő, nehézkes, élveteg magyar barokkot; a 
labanc szellemet, a Habsburg-uralmat, a katolicizmust.

Mint szellemi irányzat az akkoriak közül engem, a kurucos-szabadságharcos ha-
gyományokat folytatón, Szabó Dezső s a népi írói mozgalom kötött, az épp akkoriban 
megjelent Németh László-mű, a Kisebbségben volt kedves olvasmányom. Benne az ur-
bánus oldal szószólóját láttam, a Korunk Szava s a Magyar Szemle munkatársát, a Szabó 
Dezsőtől gúnyolt, támadott Horváth János- és Szekfű-tanítványt, a Babits-barátot; azt 
a kritikust, ki negatív jelzőkkel, lenézően emlegette csak a „nyers, elfogult népiessé-
get”, „tősgyökeres íróinkat”, az „önérzet-túltengésre” hajlamos „költő prófétákat”. Még 
Adyról beszélve is kifogásolta, hogy „egy új vallás oltárára ragadják fel”, hogy „a ma-
gyarság inkarnációjának” tekintik, s minden dicséret mellett s ellenére is hangoztatta 
róla: „nem volt benne elég ellenállás az olcsó, a talmi, a könnyű, a divatos híg dolgok-
kal szemben”. Számomra Ady volt már akkor is a legfőbb. Személyesen sértett minden 
róla ejtett lekicsinylő, rossz szó.

Eltért az övétől az általam akkor eszményinek tekintett ítélkezésmód és életvi-
tel is. Számomra (Németh László hatására is) az etikai-érzelmi beállítottság s az így 
ejtett ítélet volt meghatározó, ő viszont a logikai-racionális ítélet fontosságát hang-
súlyozta folyvást: az ész törvényhozását. S kiütközött ez a különbség az életstílusban 
is. Számára a kiegyensúlyozott, önmagát fékező klasszikus ember volt a követendő 
eszmény, engem viszont vonzott „az elátkozott költők” romantikája, az önmagát 
nem kímélő, rontó, elégetni merő adys szertelenség. A saját nappali munkás élete 
felől gyanakodva nézte az én akkori éjszakákba vesző, társadalmon kívüliséget idéző 
életmódbeli anarchizmusom. A züllés veszélyét látta csak benne, s nem a helyet nem 
lelő nyugtalanságot.

S a stiláris eszményben is megmutatkozott ez a különbség. Én magamévá tettem 
Karácsony Sándor tételét: a magyar stílus fő jellegzetességének véltem a képes beszé-
det s a mellérendelést; ő a mellékmondatok védelmében pörölt: az alárendelő, bonyo-

lult, indázó proustias körmondat volt számára az eszmény. A képek vonatkozásában 
pedig ostorozta a „metaforitiszt”: az általam mintának tekintett Németh László-i „ba-
rokkosan tág lélegzetű” nyelvről, általában minden „patetikusan izzóvá hevű” stílusról, 
„a képes beszéd mérték nélküli kultuszáról” csak bírálóan szólt.

Ily ellentétek mellett szükségszerűen idegenségöv választott el tőle. Más hagyo-
mányokat és más eszméket hordva magamban, úgy éreztem: nincs hozzá közöm. S a 
karizmatikus tanári egyéniség itt mutatkozott meg: át tudott törni egy még ily erős 
egyéniségzáron, ellenálláson is. A legtöbbet érte el, mit tanár elérhet: kérdőjeleket he-
lyezett el, nyitottabbá tett, elültette a saját, vélt igazságainkon túllátni akaró, összetet-
tebb, teljesebb emberség igényét; a kritikai látást. Elgondolkodtatott saját magunkon.

Miből eredt Kereszturynál ez az öntanúsítást kiváltó, belső ellenszegüléseken 
is áttörni tudó tanári vonzerő? Mindenekelőtt közrejátszottak ebben a foglalkozás-
automatizmust cáfoló vonások: az ellen-tanárlét. Hiszen a legtöbb pálya megteremti 
a maga leszűkítő, egyoldalúsító pszichológiáját, foglalkozásbeli-szakmai kliséit. Ki-
rajzolódott a köztudatban a tanári sablon is, kiváltképp pedig a filosz tanáré. Hoz-
zátartozott ehhez a szemüveg, a görnyedt hát, a szórakozottság, az életidegenség. S 
Keresztury egész magatartása cáfolta ezt a kialakult klisét. Jó nevű dzsentricsaládból 
származott, anyai ágon a Dunántúlt nagy szerepet játszó Eöryek közül. Nemigen jöt-
tek tanárnak akkor ily famíliából. Imponált ez a szokványt megtörő, pályaválasztó 
emberi merészség. Köztudott volt róla, hogy nyolcesztendei külföldi tartózkodás után 
– 1936-ban – lett a kollégium magyartanára. Berlinből érkezett haza, ottani egyetemi 
lehetőségeket hagyva maga mögött. Ebben a vonatkozásban is a szokvány ellen élt. 
Nem akart maradni többé abban az országban, ahol elöntött mindent a horogkereszt-
mámor. Minden karriernél több volt számára az emberi tisztesség.

Számos egyéb vonatkozásban is jellemző volt rá valamifajta nemes különösség. 
A beidegzett filoszképzetet cáfolóan jó alakú, kisportolt férfi volt, aki mint közép-
iskolás (a mendemondák szerint) tornászbajnokságokon eredménnyel vett részt. A 
tanárokról mindig terjedő legendák a berlini tavakon való motorcsónakos rohanásait 
is folyton emlegették. Jellemző volt rá a sokoldalú, gazdag érdeklődés. Tudott zongo-
rázni, szerette a zenét. Ott lehetett látni az Operaházban, a hangversenytermekben, 
jelen volt például Bartók Béla és Pásztory Ditta 1940. októberi emlékezetes, zeneaka-
démiai búcsúhangversenyén. A színházi előadásokról rendszeresen kritikákat is írt. 
Érdekelte a képzőművészet: Egry József első hívei, felfedezői közé tartozott. Eötvös 
Kollégiumbeli tanári munkája mellett a Pester Lloyd kultúrrovatának is szerkesztője 
volt. S Illyés Gyulához fűződő barátsága révén ő tartotta kézben a legtekintélyesebb 
magyar folyóiratnak, a Magyar Csillagnak kritikai s tanulmányrovatát. Mint elbűvölő 
modorú, jó megjelenésű, társasági ember nemcsak tudósok, tanárok, de írók, festők, 
zenészek, színészek baráti körében is otthonosan mozgott. Sokan ismerték, becsülték, 
szerették. Volt benne valami jókais, Berend Ivános teljességre törés. S növelte mind-
ez rangját, tekintélyét. Elősegítette legendásodását. A fiatalság az elautomatizáltat, a 
sablonszerűt, a leszűkítettet sohasem szereti. Vonzotta így a Kereszturyban ott érzett 
nyitottság, sokoldalúság, a megszokottnál tágabb, teljesebb emberség.
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Mint másik karizmát adó tényező, jelen volt benne az egyik legfontosabb taná-
ri vonás: a nagykorúsítás, a tanítványait felnőttként tekintés. Nemcsak s elsősorban 
nem formálisan, a minden egyetemi szinten meglévő, általánosan bevett, szokásos 
„úr” megszólításban mutatkozott meg ez, de az egyenrangúságot tartalmilag is konk-
retizálón, a másik véleményének a tiszteletében: nem akarta soha tanítványaira ráe-
rőszakolni a maga nézeteit. Töprengő mondatára egy heves vitánk után mindmáig 
emlékezem. „Hát, ha maga így gondolja… ” – tekintélyőrző leintés helyett a tolerancia 
ily engedő szavával zárt le egy hosszas és meddő érvelést.

Megmutatkozott ez a felnőttnek tekintés társasági és munkatársi komolyan vé-
telben. Az általa szerkesztett lapokban, a Magyar Csillagban és a Pester Lloydban ott 
lehetett látni az egykori Eötvös-kollégista tanítványok nevét: a Bánó Istvánét, Csatlós 
Jánosét, Deme Lászlóét, Kerékgyártó Elemérét, Kéry Lászlóét, Nagy Péterét, Szauder 
Józsefét, Szigeti Józsefét, Julow Viktorét. Én is tőle kaptam első literátori megbízá-
saimat. Életem első kritikáját az általa szerkesztett Pester Lloydnak írtam Croninról, 
egy akkor divatos bestseller íróról.14 A német irodalom kincsesházát szerkesztve velem 
fordíttatta le Fichte szövegeit,15 s az ő ajánlatára lettem Szigeti Józseffel együtt a Vajda 
János Társaság egyik titkára is.

S nemcsak feladatot adott, komolyan vett társadalmilag is. Ha vendég volt nála, 
meghívta magához az Irinyi utcai (mai Móricz Zsigmond körtéri) kis lakásába egy-egy 
közelebbi tanítványát is. Még ma is emlékezem: ily alkalommal találkoztam példá-
ul először Boldizsár Ivánnal; magamban hordom az ízléses modern bútorok emlékét 
(komolyan vette az élet minden szintjén Keresztury Dezső a kultúrát, az ízlést). A 
feleségétől, Marikától főzött teák jó íze mindmáig bennem él. S mindenekelőtt soha-
sem feledem a mindebben ott rejlő pedagógiai gesztust: a nagykorúsítást, a felnőttként 
kezelést.

Tudományosság és nemes líraiság

Hatott ránk, egykori tanítványaira Keresztury Dezső a maga sokoldalúságával, teljes-
ségvágyával, s kiváló pedagógiai érzékről tanúskodó, nagykorúsító bánásmódjával, de 
amivel még inkább hatott, az a felkészültsége, a hozzáértése volt: a tudományosság, 
a szakmai igény. Az Eötvös Kollégium szellemét vitte ezzel tovább, annak hűséges 
közvetítője volt.

Mert nem véletlen, hogy 1896-ban, a millennium évében jött létre ez az in-
tézmény: a retorikával s a frázisok uralmával szemben a tudományosság, a tudomá-
nyos gondolkodás fokozottabb meghonosítása volt vele a cél. Eltervezője, Eötvös Lo-
ránd nem utolsósorban így gondolta el. Nemcsak formálisan, lényegileg is az École 

14 A. J. Cronin (1896–1981) skót származású bestseller-szerző A mennyország kulcsa című regényéről (Bu-
dapest, Dante, 1941) a Pester Lloyd 1941. november 28-i száma közölt aláírás nélküli recenziót. A cikk 
nagy valószínűséggel Király István említett írása (kötetünkben ld. 271–272. o.).
15 Johann Gottlieb Fichte: Beszéd a német néphez = A német irodalom kincsesháza, szerk. KERESZTURY Dezső, 
Budapest, Athenaeum, [1941] 133–135. (A kötet – tévesen egy bizonyos Király Lászlónak tulajdonítja a 
fordítást.)

Normale Superieure gondolatát kívánta átültetni vele a magyar valóságba: a tudomá-
nyos ethoszt, a felvilágosodás egyik vezető eszméjét. S ennek szabályait közvetítette 
számunkra, mint tanár, Keresztury Dezső. Nem hosszú beszédekkel, de feladatadással 
s a felolvasott dolgozatokat meg-megszakító rövid, lényegi megjegyzéseivel, ezekkel 
a feledhetetlen tanári glosszákkal. Egy magatartásmintát adott át bennük, az Eötvös-
kollégisták íratlan erkölcsét, a tudományos szigort. Tőle tanultuk meg, hogy a tudo-
mányosság nem pusztán technika, hanem jellemkérdés. Emberi tisztesség.

Az ösztönösséggel szemben a módszeresség, a tudatosság igényét jelentette ez, 
s mindenfajta önmutogató szubjektivitással szemben a tárgyszerűség követelményét. 
Az intuíció túlbecsülésével szemben az iskolázott, analizáló, diszkurzív gondolkodás, 
a tárgyra koncentráló, átgondolt, elemző megközelítés, a metodikai tisztaság fontos-
ságára oktatott. Másfelől pedig ténytiszteletre. Belénk véste a filológiai lelkiismere-
tességet, a felületességnek, a gondatlanságnak, a hanyag munkának szinte-szinte már 
morális vétekként való el- és megvetését. A gyorsfűzőn készült, rögtönzött szellem-
történeti szintézisek idején ébren tartotta a pozitivizmus legfőbb erényét: a pontos, 
hiteles tényszerűséget, a filológiai részletmunkaigényt. Egy életre megtanultuk tőle, 
hogy a feladatok között nem szabad sosem különböztetni. Aki a mikrofilológiát lenézi, 
magához méltatlannak tartja, annak nem lehet köze a tudományhoz sem: tündökölni 
akar, s nem igazán alkotni.

Semmit sem nézett le jobban Keresztury, mint az általánosságot, az üres frázi-
sokat. Megvetette a semmit mondás mindkét formáját: mind a szcientistát, a nyaka-
tekert műszavakkal handabandázó, tartalmatlan kéjgázt, mind pedig az esztétizálót, a 
széplelkű fecsegést. Az anyag bősége mérte nála elsősorban egy-egy dolgozat súlyát, 
értékét. A veriikáció és a falziikáció terminus technicusát tudományos köznyelvünk 
még nem ismerte akkor, de jelen volt nála mindig az, mit néven nevezett ez a két 
fogalom: a tényekkel való igazolás s az azokkal való szembesülés. Ennek igényét éb-
resztette bennünk.

S ehhez társult a kritikai látásra, szuverén, önálló gondolkodásra való nevelés. 
Folyvást hangoztatta: meg kell tudni rostálni kritikailag a gyűjtött anyagot, a fontosat 
és a hiteleset el kell tudni különíteni a lényegtelentől s a kétes hitelűtől. Vérünkbe ivó-
dott, hogy nélkülözhetetlen a tudományos munkához a mindent ellenőrizni kívánó, jó 
értelemben vett gyanakvó attitűd, a kritikai tartás, az eredeti forrásokhoz kell mindig 
visszatérni. Rászoktatott, hogy ne legyünk soha egykönyvű emberek. Ne fogadjuk el 
azonnal készpénznek egy mégoly nagy tekintély érvelését se. Hisz a tudomány nem 
utolsósorban örökös kétkedés s megkérdőjelezés. Épp ezért megkívánta, hogy lehető-
leg a maga teljességében ismerjük meg egy-egy kérdésről írva annak irodalmát, mérle-
geljük a különböző álláspontokat, szembesítsük őket, s kerülve minden eklektikát, így 
történjék meg az ítéletalkotás. Hiszen a megismételhetetlen folyamatokkal dolgozó 
tudományban (s minden társadalomtudomány ilyen) a különböző vitázó nézetek erő-
terébe való behelyezés a kísérleti tér. Az eltérő ítéletek végiggondolása s szembesítése 
pótolhatja csak a hiányzó laboratóriumot. Nincs veszélyesebb itt, mint a szelektív hal-
lás, az ellennézetekre való nem odafigyelés.
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A Kereszturytól megkívánt kritikai igény szükségszerűen kötelezővé tette szá-
munkra a sok szempontú megközelítést. Állandóan figyelmeztetett rá, hogy egy-egy 
jelenség csak több oldalról megvilágítva árulja el a maga lényegét. Kötelességünkké 
tette az irodalomtudomány szomszédos, határ- és részdiszciplínáiban való tájékozó-
dást is; azt, hogy vegyük mindig figyelembe a stilisztika, irodalomszociológia, alkotás-
lélektan, eszmetörténet, művelődéstörténet, művészettörténet stb. adalékait.

A megformálás kérdései közül a szerkezetnek adott különös nagy hangsúlyt. 
A logikus végiggondolás tükre volt szerinte az áttekinthető, világos tagolás. S ez a 
logikusság-igény sorakoztatta vele a Keresztury-órákra oly igen jellemző megszakító, 
közbeszúrásszerű stiláris jellegű megjegyzéseket is. Nem szép stílust kívánt, de ponto-
sat, tárgyszerűt: tiszta fogalmazást, tiszta kifejezést. Kipécézte mind a közhelyeket, a 
képzavarokat, a rosszul használt szavakat, a pongyola mondatokat. Fogalmiságra tört, 
de nem szerette a nyakatekert fogalmakat gyártó, tudományoskodó nagyképűséget 
sem. A világosság volt számára az eszmény. Sugallta ez is, mint egész tartása: a tudo-
mány – ráció. Hozzátartozik az átgondolt módszer, a tényekre nézés, a kritikai tartás, 
a sok szempontúság, az áttetsző stílus, s mindennek eredményeképp: a határozott, éles 
ítéletalkotás; az állásfoglalás.

Metodológiai-filozófiai hátterét nézve, az irodalomtörténet-írást először tudo-
mánnyá tevő pozitivizmus erényeit vitte tovább a Keresztury Dezsőtől igenelt szak-
mai tisztesség. Ugyanakkor azonban semmi sem állt tőle távolabb, mint A pingvinek 
szigetét író Anatole France-tól vagy A halhatatlant megalkotó Daudet-tól kigúnyolt 
mikrofilológiai önteltség, bürokratikus, vak tudományoskodás. Megvetette a Hatva-
nytól találóan „a tudni nem érdemes dolgok tudományá”-nak nevezett filológiai öncé-
lúságot, a Tolnai Lajos által karikírozott „Közli János”-létet. Átadta nekünk – a szel-
lemtörténet túlzásaitól, mítoszokat gyártó, a tényeket az analógiák önkényességével 
hanyagul kezelő szubjektivitásától mindig óva is – ennek a felszabadító, metodológiai 
forradalomnak legnagyobb vívmányát: a szintézisigényt. „A belső összefüggést, az ese-
mények egységét, értelmét” kerestette folyvást. Nem véletlen, hogy saját tanulmánya-
iban is, a fő műfaját jelentő íróportrék mellett, a széles fejlődésívet felvázoló, egy-egy 
hosszabb történelmi szakaszt áttekintő tanulmánytípust kedvelte leginkább (ilyenek 
a Helyünk a világban; Nemzeti önismeret; Klasszikus álmok stb.). A részleteket pontosan 
ismerve, tudva is szerette felülről, madártávlatból is áttekinteni az eseményeket. A 
maga példájával is igényünkké tette az összegző látást.

Főképp három vonatkozásban végezte el, illetve végeztette el ilyképpen ve-
lünk a pozitivizmus meghaladását. Egyrészt a stílustörténet irányába. Mesterének, 
Horváth Jánosnak önelvűség-követelményét, amely a hagyományos biográfiatörté-
neti pozitivizmust poétikai pozitivizmussá (éppúgy, mint ekkor az orosz formalis-
ták), már-már egy új tudományos metodikává – formalizmussá fejlesztette tovább, 
nem utolsósorban Wölfflin és Strich hatása alatt a stílustörténet felé tágította ki. 
A nyelvi-formai átalakulások, műfajmódosulások törvényszerűségeire figyelmezte-
tett; arra, hogy a külső történeti változások szorosan összefüggnek az irodalmi for-
mák, a nyelv változásaival: bizonyos lelki alkat, uralkodó szépség- s embereszmény 

hordozója minden ízlésváltás. Nagy szerepet játszott szemléletmódjában a stiliszti-
kai-művelődéstörténeti tipizálás.

Másrészt a Riedl-féle – főleg A magyar irodalom ő irányaiban megmutatkozó 
–, Taine-en alapuló, „kis tényekkel”, anekdotákkal, érdekes jellemekkel, színes epi-
zódokkal operáló, pozitivista, művelődéstörténeti esszéizmust szélesbítette ki a szel-
lemtörténet hozta korszellem-fogalom segítségével. A kor sajátos „lelki alkatának” – 
a koratmoszférának – megérzékeltetését tette feladattá, összekapcsolva ezt (éppúgy, 
mint Szerb Antal) a Horváth Jánostól, Thienemanntól tanult – később pedig a marxiz-
mus segítségével teljessé érlelt – irodalomszociológiai szemléletmóddal.

Végül (s számára egyénileg a főutat ez jelentette, s talán ezzel hatott leginkább 
reánk is) a pozitivista biográfiai-pszichológiai megközelítést a dilthey-i szellemtörté-
net Verstehen- és Einfühlung-elméletének16 a segítségével a beleérző, művészi életrajz 
irányába fejlesztette tovább. Irodalomtörténészi munkájának egyik lényegi sajátsága 
lett a jó értelemben vett, a tudományossággal nem ellenkező, mert a tényekkel össz-
hangba hozott, azoknak alárendelt személyes jelleg, nemes líraiság.

Dilthey gondolata, amellyel a szellemtudományok autonómiáját kívánta meg-
alapozni, s amely szerint – a természettudományoktól eltérőn – a bennünk áramló 
közös: az élet következtében intuitív beleérzés révén érthető meg minden egyes szel-
lemi jelenség, felszabadító hatású volt a Péterfy esszéit csodáló s a Nyugat művészi 
impresszionista kritikájának határát már magában hordó, a művészetet és a szaktudo-
mányt egymáshoz közelíteni vágyó fiatal Kereszturyra. Megadta ez a jogot arra, hogy 
irodalomtörténészként is kiélje a benne rejlő írót, hogy a saját életének problémáira 
is választ keressen, azokon is elgondolkodjék a tudományon át. S egész életében hű 
maradt ehhez a szemléletmódhoz. Bármin dolgozott is, „személyes kapcsolatot és hi-
telességet” keresett folyvást. A keresztény neveltetést őrzőn szótériológia – megvál-
tásakarás – volt számára szinte mindig a tudomány.

A tárgyból kivonható lényeges tartalmakat a saját élményvilágán szűrte át min-
dig a tanulmányíró Keresztury Dezső. Meggyőződése volt – amint vallotta is –, „hogy a 
látszatra legszemélytelenebb tudós ábrázoláson is ott van az író személyességének nyo-
ma. Nem vagyunk, hála Istennek, gondolkodó gépek. Olyasmiről, amihez nincs szemé-
lyes közöm, nem is tudnék értelmes dolgot írni.” Ott élt benne a Németh Lászlótól is 
mindig igenelt vérátömlesztés-igény; a törekvés arra, hogy a maga vérével itassa át az 
általa tárgyalt hősök felidézett árnyát. „Véremmé tanultam” – mondta Arany nyomán.

Ez az objektív, mert a tényekkel egységbe hozott, azoknak alárendelt nemes 
líraiság volt tanári hatásának talán legfőbb titka. Nem a „gondolkodó gépet”, de az 
embert láttuk benne. Nemcsak módszert, látásmódot, filológiai kézművességet, tu-
dománytechnikát adott, közvetített, de emberséget is. Rajta keresztül éreztem meg 
tán legerősebben, hogy a személyiség mindennél fontosabb a pedagógiában. A kariz-
matikus tanárról szólva ezt a személyiséget, a megformált életet – az egyéniséget s az 
így közvetített „pedagógiai üzenetet” – kell felidézni mindenekelőtt. Meg kell idézni a 
Keresztury-féle ható emberséget.

16 Értsd: megértés- és beleérzés-elmélet.
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Az indító élmény: a válság élménye

1928-ban közölte a magyar szellemtörténet folyóirata, a Thienemann Tivadartól szer-
kesztett Minerva Keresztury Dezső első tanulmányát, egyetemi doktori disszertációját: 
A nemzeti klasszicizmus esszéirodalma című értekezését. Ez fejlődésének, belső emberi 
útjának első, általam ismert dokumentuma. De ebben már élete kiküzdött feleletét 
hozta: azt a kialakult személyiségmagot, amely új élmények hatása alatt formálódott, 
átrendeződött ugyan később az évek során, de a lényeget nézve nem változott meg. 
Mint minden erős emberi egyéniség, az egyszer megtalált életmegoldást építette 
Keresztury tovább, az önmagához való belső hűség határozta meg egész életútját. Ezt 
a kiküzdött egyéni tartást, életfeleletet érteni akarva szükséges megidézni viszont a 
választ követelő, kérdező helyzetet: a fiatalkori válságélményeket. Ha emlékezéstöre-
dékekből s rejtett vallomásokból is, de szükséges rekonstruálni az indító éveket. Ezek 
adják kulcsát a későbbi embernek.

A korai formáló élményeket nézve egyfelől egy egyéni, másfelől pedig azzal el-
választhatatlanul összefonódva egy, a korra jellemző általános válság alakította életin-
duláskor, a húszas években Keresztury Dezső emberi útját. A személyes válságot egy 
átlagosnál lázadóbb kamaszkor már egymaga jelezte. Mint az általa – később Horváth 
hatására, de személyes okokból is – annyira megszeretett Berzsenyi, dacra, nemet 
mondásra, magányra hajló „különöske” volt a fiatal diák. Olvasási dühben, mozilázban, 
csavaroghatnékban kifejeződő, messze húzó vágyak éltek benne. Mindez zárkózottá, 
sutává, a valóságtól idegenné tette. Olyannyira erős volt benne a dacos nyugtalanság, 
hogy iskolát is kellett cseréltetni vele: a zalaegerszegi gimnáziumból át kellett vinni a 
szigorúbb, keményebb, budapesti Rákócziánumba.

Egyébként is adott meghasonlottságát, tépett lelkűségét még tovább növelte egy 
átélt tragédia: az olyannyira becsült apa összeomlása – öngyilkossága. Évek múltán is 
felrémlett még benne az az értelmetlen, fuldokló zokogás, melyet kiváltott belőle a 
tapolcai országúton, a „pengő hidegben”, apja koporsójáért menve annak a halálnak 
kínzó döbbenete. A már öregségbe hajló férfinál is ott hangzott folyvást újra meg újra 
„a hajnali, tompa csattanás”, s ott dobolt benne a megválaszolatlan, kegyetlen kérdés, 
miért íródott le egy kora szürkületben a rövid, tömör mondat: „Nem bírom tovább, 
kedveseim.” Az öngyilkos halál a maga váratlanságával, kérdező, értetlen, vádló jelle-
gével a nihil, a létlehetetlenség üzenetét hozta. Mintha csak később Keményről írva 
önmaga ifjúságát jellemezte volna: „Az élet árnyéka, mely Kemény ifjúságára hullott, 
még zárkózottabbá, önmagával, sorssal vitázóbbá teszi amúgy is problémákkal tépelő-
dő egyéniségét.” Ráhullott az ő ifjúságára is „az élet árnyéka”.

Ez a személyes egyéni válság összefonódott a társadalmival. Hiszen az ekkor 
indulók „ifjúsága fölé – ahogy később írta – az első összeomlás s az általános euró-
pai zűrzavar sötét égboltja borult”. Joggal hangoztatta: „E nemzedék dúltsága, nyug-
talansága azt bizonyítja, hogy korának szülötte.” Valóban az volt. Egybeesett élet-
kezdésük azzal az általános válságérzettel, amely átjárta ekkor, a tízes évek végén s 
a húszas évek elején az egész szellemi Európát, s amely a dadától és szürrealizmustól 

kezdve a Menschheitsdämmerung (Az emberiség alkonya)17 antológián át Spengler fi-
lozófiai bestselleréig, az Untergang des Abendlandesig (A Nyugat alkonya) az európai 
katasztrofizmus, tragédiaérzés első nagy hullámának annyi jelentős irányzatát s alko-
tását szülte. Az Eötvös Kollégium nyugtalan, kereső éveinek „termékeny zavara”, majd 
III. és IV. éven a kétesztendei bécsi tartózkodás ismertté tette a fiatal Keresztury előtt 
ezt a válságirodalmat, beléivódott az alkonyatélmény, érezte „a szellem és művészet al-
konykorát”. Ha a szemérmes lélek nem is beszélt a maga ekkori pokoljárásáról: a korai 
olvasmányélményekből, elszórt megjegyzésekből kikövetkeztethető a teljes megha-
sonlás; az oppozíció; az élettagadás.

Magában hordta ekkor a fiatal Keresztury Dezső (ismét Keményről írt szavait 
idézve) „azt a gyötrő és elragadó szédületét, Dosztojevszkij »torony-érzését«, ame-
lyik mély és idegen szakadékok partján fog el”. Szakadékérzésnek nevezte Lukács is 
az európai katasztrofizmusnak ekkor uralkodó életérzését; szakadékérzésnek, mely 
egyszerre vonzás és taszítás: az ész tiltakozik, de a mélyben rejlő halálösztön, a démoni 
mégis húz lefelé, az ember rettegve bár, de megérzi a pusztulás mámorát. Ez a szaka-
dékérzés élhetett ott a fiatal Kereszturyban is. A szakadék partjait maga körül tudva, 
a korra oly jellemző irracionális-anarchisztikus, pusztulást idéző hangulatok vitték. A 
Dosztojevszkij-féle démonoktól megszállott ember állt közel hozzá. Aláásta benne az 
élettudatot.

A megélt szellemi válság belső tartalmait keresve egyrészt mint magyarság-vál-
ság, másrészt mint személyiségválság konkretizálódott a benne élő meghasonlottság. 
Ady talán azért is volt ekkor a kedves költője. Nem pusztán a tagadás, a provokáló 
dac vállaltatta vele, hanem az is, hogy mindkét krízishangulatot – mind a magyar lét, 
mind a személyiség válságérzetét – megfogalmazta. „A magyar nép sorsának legmé-
lyebb szimbolikájú […] költői képeinek” hozóját s ugyanakkor a „kor hitszomjúsá-
gának” megidézőjét is ott látta benne. Ez a két élmény határozta meg minden korai 
szellemi tájékozódását.

A magyar válságélmény, mint annyi egykorú fiatalt, vitte őt is Szabó Dezső von-
záskörébe. „Lázadó szívének” – ahogy később írta – egyik bálványa volt ekkor Az el-
sodort falu írója. Magáévá tette az Ady nyomán tőle megfogalmazott és népszerűsített 
tragikusmagyarság-képzetet. „Sorstörvénnyé” szilárdult benne is „a magyarság tragi-
kus faji személyisége”. Az otthont nem lelő, meghasonlott élet Szabó Dezső nyomán 
társakat érzett egy kisemmizett népben, az elnyomott tömegben, a magyar szegény-
ségben.

Az érzett személyiségválság pedig az akkor hódító kultúrkritika sémáiban fogal-
mazódott meg. Magában hordta kint és bent, a külső technikai-gazdasági és a belső 
spirituális-erkölcsi fejlődés, valóság és szellem, civilizáció és kultúra, tény és érték – 
az ő terminológiájával: műveltség és vallás – kettéhasadásának szorító élményét, fájó 
konfliktusát. Ez az élmény magyarázta az ekkor benne ható, első versei rímtelenségé-

17 Király címfordítása korrekcióra szorul: a német Dämmerung egyszerre jelent hajnalt és alkonyatot 
(vagyis szürkületet); ám a híres, a magyar avantgárdot is megtermékenyítő, többször is kiadott 
expresszionista versantológia esetében az előbbiről van szó: Az emberiség hajnala. Eredeti kiadása: 
Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dictung. Hrsg. Kurt PINTHUS, Ernst Rowohlt, Berlin, 1920.
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ben, szabad vers felé hajló jellegében később is érződő avantgárd vonzást. Az „európai 
szellem meghasonlottságát” hozta hírül neki ez az irodalom, „az izmusok paroxizmu-
sa”, a Punalua, a Karmazsin, a Tisztelt hullaház s Kassák egykorú lírája. S kiváltképp ha-
tott rá (főképp bécsi évei alatt) az akkor újra felfedezett Novalis-féle német romantika, 
s az attól is, de a Bergyajev-féle „új középkor” gondolatoktól s a Prohászka-hatástól18 
is élesztett keresztény spiritualizmus, vallásos misztika. Vonzotta a materialistának 
ítélt korral szemben a Dosztojevszkij-féle Miskin hercegek modern szentsége, a „lélek 
forradalma”. Ott hányódott benne, mint a krízis hírhozója, a kor keresőinek „meta-
fizikai nyugtalansága”. Majdnem elment ekkor bencés szerzetesnek. Megoldást ígért 
a cellába vonulás, a földtől elfordulás egy szétforgácsolódott, lehetetlen vágyakkal élő 
fiatalembernek. Az életen kívülre, élettagadás felé vitte az irracionális, misztikus von-
zások elkapó sodra. Az általa oly igen szeretett Rilke szavaival szólva, „önmagába visz-
szacsavarva égett a lélek”. Behátrált egy végtelen ember- s világidegenségbe.

A fiatalság természetes ereje, életigenlése legyőzte azonban a válságérzet életen 
kívülre sodró sugallatát. A lélek irracionális, démoni erőinél erősebbek voltak a meg-
kötő, marasztaló szálak. A széteséstől, a szakadékba való zuhanástól, az életen kívül 
lendüléstől megóvott a lélek egészsége, az erős ítélő ész, s nem utolsósorban a meg-
szerzett műveltség, annak természetes életigenlő evilágisága. Annál is inkább, mert 
egybeesett az egyéni léleknek ez a belső visszahőkölése az egykorú szellem mozgásával 
is: a rend igénye, valamiféle újklasszicizmus-vágy lépett lassan a húszas évek első fe-
lének anarchisztikus-irracionális válsághangulatainak helyébe. Egy ízlésváltozás ment 
ekkor végbe, szakítás a szubjektivizmussal. Valami objektívat, szilárdat, fix pontot, 
„lassú tisztulást”, „tömör és tartós esszenciát” keresett a lélek.

A nemzedék egy része ekkor – a húszas évek vége felé – fordult újból határozot-
tan a radikális társadalmi cselekvés felé. A népi írói mozgalmat előző ifjúsági csopor-
tosulások létrejötte éppúgy jelezte ezt, mint a különféle baloldali – radikális, szocialista 
– szellemi hatások megélénkülése, a „valóságirodalom” megszületése. A maga egyedi-
ségében is tipikusnak volt tekinthető ekkor a kommunista elkötelezettséget vállaló 
Bertolt Brecht útja. Keresztury esetében azonban nem utolsósorban a neveltetés, a 
családi örökség ezt a társadalmi tett felé vezető utat nem tette lehetővé. Kötötte – 
nem az osztálya, de az abban ott érzett egykori értékek vonzása: „a magyarság minden 
menthető hagyományát” őrizni akarta. Ha elsősorban etikai s nem politikai megfon-
tolásból is, de inkább konzervatív, mintsem radikális volt induláskor a beállítottsága.

Nem tudta vállalni azonban nemcsak a Brechtét, de az ellenkező előjelű, jelleg-
zetes utat – a királyság, katolicizmus, konzervativizmus hármas hitvallását magáévá 
tevő Eliotét sem: a behátrálást a hagyományok szilárd rendjébe. Nem engedte ezt a 
magyar konzervativizmus távlattalansága. Igaz: vonzotta eleinte oly tanárainak, mint 
Szekfű Gyula, Horváth János művelt, európai reformkonzervativizmusa. De mint 
ahogy ezeknek a kiváló szellemeknek is a mind erőteljesebb radikalizálódás, illetve 
Horváth esetében a mind határozottabb elzárkózás felé vezetett az útja: még kevésbé 
tudott helyet találni a magyar konzervativizmus egészére oly igen jellemző szűk lá-

18 Prohászka Ottokár (1858–1927).

tókörű, avítt, korlátolt világban – még egy reformkonzervativizmus formájában sem 
– egy induló élet intellektuális igényessége.

Sem a Brecht-, sem az Eliot-típusú megoldás nem volt így adott a fiatal 
Keresztury Dezső számára. Nem társadalmi, pusztán személyiségfilozófiai síkon tu-
dott így csak oldódást találni a válságélmények hozta, fogódzót kereső nyugtalansága. 
Önreflektálás lépett előtérbe; az önismeret lett mintegy a kulcsszava. S megkereste így 
a magát íróként kifejezni, megvalósítani vágyó, nem társadalomban, de elsősorban 
személyes sorsban gondolkodó élet azt a műnemet, művészi magatartásformát, amely 
ezt az önkeresést, önalakítást leginkább lehetővé tette. Mint annyi hasonló sorsú, be-
állítottságú kortársánál – mint például Halász Gábornál, Illés Endrénél, Kerecsényi 
Dezsőnél, Németh Lászlónál, Cs. Szabó Lászlónál, Szerb Antalnál –, az esszé lett nála 
is a fő kifejezési forma. Végbement annak újból való felfedezése. Az ún. esszéíró nem-
zedéknek lett egyik korai reprezentánsa.

Az esszéíró nemzedék kiútkeresésének egy változata: 
a „nemzeti klasszicizmus”-eszmény

Annak a virtuálisan, csak szellemtörténetileg, s nem öntudatosodott, megszervezett 
csoportként létező írónemzedéknek, az ún. esszéíró nemzedéknek volt Keresztury 
egyik jellegzetes képviselője, amely a maga sajátos osztályhelyzete s abból kiemelő mű-
veltsége folytán sehol nyugtató helyet nem lelve, nem a társadalmi-politikai cselek-
vésen át, de pusztán egy elspiritualizált morális-lelki forradalom segítségével próbált 
meg valamiféle kiutat találni a növő zűrzavarból, valamiféle ellensúlyra lelni az anar-
chisztikus-irracionális erők húzásával szemben. Lázadása szellemi jellegének megfe-
lelően a maga fő kifejezési formáját a töprengő keresés sajátos műfajában, az esszében 
lelte meg ez a nemzedék. Az intellektus győzelmét kereste a megosztó, tépő indula-
tokkal s az ösztönökkel szemben. A híres nietzschei ellentétpárt sorsként megélő fiatal 
Keresztury szavaival szólva: „a mámor, a végtelen életfolyás, a félhomály és az ösztön 
istenével”, Dionüszosszal szemben „az értelem, a szépség, a tisztaság, a fegyelem iste-
ne”, Apolló volt az eszmény számára. Egy újfajta klasszicizmusnak, életharmóniának 
meghódítása volt a törekvése; a válságérzet belső, szellemi, morális meghaladása.

Nem véletlen, hogy az esszé műfaját – a nemzedék tagjai közt szinte elsőként – 
meghatározva „az ösztönös és öntudatos erők küzdelmében” vélte megtalálni ennek 
a műnemnek fő felhajtó erejét Keresztury Dezső. „Egy erős, mély intenciójú, reflexív 
természet” mutatkozott meg szerinte ebben a műnemben; egy oly emberi természet, 
melynek „nagy a hajlandósága, hogy benyomásait, felismeréseit önmaga előtt is rész-
leteire bontsa, racionalizálja”. Az önkeresésnek, a tájékozódásnak volt ez szerinte az 
igenelt, elrendelt műneme: intellektuális rendteremtés-kísérlet a szétesett világban.

Persze az egyéni alkatnak, életutaknak megfelelően, eltérő formákban folyt az 
önkeresésnek, a rendteremtésnek ez a kísérlete. A Haláliait és Az írástudók árulását 
megíró Babits „új klasszicizmusa” éppúgy utat jelölhetett itt, mint Eliot 1927-es híres 
fordulata, etikailag megalapozott konzervativizmusa; Ortega y Gasset liberális-raci-
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onális elitkultusza éppúgy, mint Huxley rezignált, gunyoros, intellektuális iróniája; a 
Neue Sachlichkeit kis tényekhez tapadó szkepszise éppúgy, mint Valéry megfegyelme-
zett poésie pure-ja, objektív költészete. Ebben a sokfajta útlehetőségben külön színt 
jelentett Keresztury Dezső választása: az ún. nemzeti klasszicizmus, ez a sajátos magyar 
sztoicizmus; a „lángeszű józanságnak” múlt század közepi világnézete lett az ő „klasz-
szicizálódásának”, a szubjektivitásból az objektivitás felé vezető magatartáskeresésnek 
az iránymutatója.

Közrejátszott ebben a mintaválasztásban egy tanári hatás: Horváth János 
emberi-pedagógusi szuggesztiója. A kiváló nevelőt, „a magát tárgyának alárende-
lő, kutató lelkiismeretességet, körültekintő gondosságot, a valóság igazát kereső s 
mindennél többre tartó, tudós szerénységet” becsülte Keresztury a maga hajdani, 
Eötvös Kollégium-i szaktanárában. De nem pusztán azt. Többet jelentett számá-
ra Horváth egy szokványos szaktanárnál. Egy kiküzdött életmegoldást is ott látott 
benne. S egyben egyfajta folytonosságot. A nemzeti klasszicizmus erkölcsét, ízlését, 
emberi tartását – egész örökségét vélte megtestesedni, tovább hatni benne. „Gyulai 
Pál és Péterfy Jenő tanítványa volt – jegyezte fel róla. – Nemzeti klasszicizmusunk 
serkentő, nevelő erői így a személyes közvetítés, az emberi élmény hitelével éltek 
és hatottak köztünk.” „Életben tartotta – hangzott későbbi visszaemlékezése – azt a 
magyar emberséget, erkölcsiséget és szépséget, amelyet nagy mintaképeitől örök-
be kapott.” De emellett a közvetlen tanári, emberi hatás mellett külön ráhangolta 
Kereszturyt a nemzeti klasszicizmusban adott megoldásra az egyéni kötöttség: az 
elsüllyedt magyar citoyenhez, a múlt századbeli magyar köznemesi honorácior ré-
teghez való kapcsolata.

Mert nemcsak a hibáit látta Keresztury a dzsentrivé züllött régi nemességnek, 
nemcsak „szikkadt, sivatagosodó” jelenét, de a múlt felől is nézte, a reformkor aspek-
tusából. S innen tekintve éppúgy, mint előtte Ady, Jászi Oszkár, Móricz vagy Babits, 
észrevette ebben a rétegben a tűnt lehetőséget is: a magyar polgári fejlődés potenciális 
hordozó osztályát, az elsikkadt, elveszett magyar citoyent.

Még személyesen ismert Keresztury az apjában, dédapjában, „öregapjában” 
oly nemeseket, akik mintagazdaságot teremtve, „kitűnő gyümölcstermelők, szőlé-
szek, állattenyésztők, kertészek” voltak, s „nem süppedtek parlagi műveletlenség-
be”. Horatius, Petőfi, Táncsics egyaránt megvolt könyveik között, ott élt bennük a 
szellem tisztelete. S mivel tudták, hogy a nagyvilágot is el kell hozni a körülöttük 
lévő kisvilágba, több nyelvet beszéltek. Falusi kúriákban élve is a világra láttak. S 
biedermeier bútoraikhoz hozzátartozott egy kemény, szigorú erkölcs is, egy bieder-
meier morál: a férfias jellem. Sokat adtak a maguk jó hírére. „A nemességet – mint 
Keresztury írta – nem tekintették kiváltságnak, hanem egyfajta kötelességnek”: „az 
áldozat jogán” voltak nemesek. „Tájhoz és néphez kötött” attitűdjükkel „az idősze-
rűtlenné vált életformák közül egy új, nemesebb, polgárosodó magyar világ esz-
ményei felé mutattak”. Olyan szerepet töltöttek be ezek az ősök Keresztury külön 
életmitológiájában, mint a lübecki hajdani patrícius polgárok a Thomas Mannéban: 
egy emberséges életeszmény fogalmazódott meg bennük, egy sajátosan magyar élet- 

s jellemminta. S az általa vállalt nemzeti klasszicizmus a maga írói művekbe sűrített 
értékrendjével, „higgadtságával”, „józan belátásával”, egyensúlyt és szintézist terem-
tő etikájával ennek az életeszménynek volt mintegy összegzője. Támaszt adhatott 
a válság felkavarta, sodró, anarchikus érzelmekkel szemben. Iránytű lehetett egy 
megingott világban.

Mint minden klasszicizmusban, az egyensúly-, a harmóniaigény jelentette a 
Kereszturytól igenelt klasszicizmusban is a legfőbb magatartásszabályozó elvet: a vég-
letektől való óvakodás, illetve azok szintetizálása, egységbe hozása, az arisztotelészi 
értelemben vett közép akarata. Oly művészetet kívánt ez a szemlélet, amelyik – aho-
gyan írta – „semmi egyoldalú túltengést nem tűr, amelyik támadja az intranzigens 
idealistákat éppúgy, mint az intranzigens realistákat, mert sok érzéke van az emberi 
valóság, az élet-egész ez ellentétté hasadó egysége iránt”, s amelyik képes lesz így talán 
a jelenben „szépség és munka, álom és hétköznap, természet és technika, egyén és 
közösség új szellemi összefoglalására”. Ennek az egységnek jegyében tartott nagyra 
olyan költőket, akik, mint Illyés, példái voltak „annak a magyar józanságnak, amely 
meggondoltságot jelent szűkkeblűség nélkül, odaadást mértéktelenség nélkül, hűséget 
megcsontosodottság nélkül”. Minden túlzástól mentes tartást kívánt ez a klasszicitás-
elv; emberi mértéket, emberi arányt; az ellentéteken való felülemelkedést.

Ebben a vágyott egyensúlytartásban – jelezve mintegy a válság kiváltotta meg-
hasonlottságot mint fenyegető veszélyt, mint meghaladandót – természetszerűen az 
antiromantikus, antidémonikus erők játszották a hierarchizáló, központi szerepet; a 
hagyományos klasszikus értékek; oly kategóriák, mint valóság, objektivitás, értelem, kö-
zösségi tartás. A vállaló, döntő ész elsődlegesen rájuk hivatkozott, rájuk mondott igent.

A valóságtiszteletet, „a józan valóságérzéket”, „az illúziók nélküli helyzetismere-
tet” idézte ez a magatartás „a mesék szabad és felelőtlen csapongásával”, „az ábrándok, 
vágyak és illúziók csalfaságával” szemben. Az objektivitást, „az értelmes, férfias tárgyi-
lagosságot” az érzelmeket vakon követő szubjektivitás ellenében. A fegyelmező ész, 
„az értelmi erők”, „az intellektus, az öntudat kitartó tiszteletére” intett az irracionális 
és misztikus apostolkodásokkal szemben, „az irracionalizmus gáttalan áradásában”. S 
ha másban nem, legalább közös ízlésben, szellemi és formai kulturális magatartásban 
megnyilvánuló közösségi magatartást sürgetett; kollektív felelősséget; elvetett min-
denfajta „vezérkedő önkényt”, „egyénieskedő szeszélyességet”.

Ennek az értékrendnek meghatározó jellegét tükrözte a lélek vágyainak leghí-
vebb jelzője, az egyéni stílus is. Valóságtiszteletet, objektivitást, értelemigényt s közös-
ségi jelleget, azaz – mindezt stiláris kategóriákba fordítva – tárgyszerűséget, tényszerű-
séget, logikus okfejtést s világosságra törekvő szöveget követelt itt egy antiromantikus 
stílusteremtő írói akarat. „Értelmi zenét.” Olyan stílust, „amelynek erénye – ahogyan 
írta – a fontos és tiszta kifejezés, a személytelen tárgyilagosság, a gondolkodás és írás 
általános emberi szabályaihoz való alkalmazkodás. Elvetette a lázasan, szenvedélyesen 
kiabáló, indulatos és patetikus, rögtönző, homályos nyelvi kísérletezéseket. Érvénye-
sült a stílusformálás terén is a közép etikája, a klasszicitás-elv.
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Az elveszett közép

Éppúgy, mint mesterénél, Horváth Jánosnál, „az ellentétek lehető harmóniája” volt a 
nemzeti klasszicizmus lényege, magatartásdiktáló legfőbb vonása Keresztury Dezső 
értelmezésében is. Klasszicizmusképe mégis alapvetően különbözött már a Horváth 
Jánosétól. A kiegyensúlyozott, harmonikus klasszicista magatartásokhoz hozzátar-
tozik ugyanis majd mindig egy általánosan elfogadott, megingathatatlan, szilárd vi-
lágkép. Egy oly irányító, a társadalom egészét átható eszmerend, értékkövetelmény, 
mely a harmóniára, egyensúlyra vágyó életek számára a kiegyensúlyozott tartást biz-
tosító közép szerepét be tudja tölteni. Horváth Jánosék nemzedékének még volt ilyen 
eszmerendszere: a magát a nemzeti klasszicizmus örökségétől eredeztető, de inkább 
a Tisza István nevével fémjelezhető magyar nemzeti konzervativizmusnak némileg 
módosított, de alapjában nem változtatott világnézete: az ott kikristályosodott s oly 
Horváth János-i kategóriákban, mint „gyökeres magyarság”, „ezeréves magyar lélek”, 
„faji érdek” stb. megfogalmazódó, tovább élő, ható nemzeti eszme.

A 20. század nagy értékválságában azonban kérdésessé vált már ez a világkép. 
Mégpedig nemcsak a tömegekben, de az uralkodó hatalmi rendhez legközelebb álló 
értelmiségi rétegben, az ún. dzsentroid értelmiségben, a „keresztény úri középosztály” 
soraiban is. Lázadni kezdtek ennek fiataljai. Elkezdődött apák és fiúk egymástól való 
elszakadása, a nemzedéki szembekerülés. S elválaszthatatlan Keresztury írói-emberi 
útja ettől a sajátos nemzedéki, értelmiségi lázadástól. Ha nem is kapcsolódott mozgal-
maihoz, de magában hordta ennek a nyugtalanító krízisélményét, a nemzet válságél-
ményt.

Trianon után jött ez a nemzedék. Egy ellenséges osztályokra szakadt s terüle-
tileg is széthulló országot látva maga körül, kérdésessé vált már előtte az apák érték-
rendje, annak legfőbb világnézeti rendező elve: a hagyományos nemzeti gondolat. Az 
átélt megrázkódtatások nyomán nem volt az számára tisztázott tartalmú, biztonságot 
adó vezéreszme többé. Mint Keresztury Dezső megfogalmazta: „a magyarságra vo-
natkozó kérdéseire alig kapott megnyugtató választ apáitól”. Trianon élményét, a kis 
néppé zuhanás tragédiáját hordta magában életindító élményként már ez a nemze-
dék, az előző generációtól eltérőn – mint Keresztury írta – „ezért is jellemzi magyar-
ságszemléletüket inkább az izgatott töprengés, mint a nyugodt hit, a kiegyensúlyo-
zott önbizalom”.

Horváth Jánosék tudatában még elevenen élt a Herder-, Savigny-féle képzet az 
eleve adott nemzeti szubsztanciáról, nemzeti lélekről, annak a történelemben való, 
szükségszerű teljes kifejlődéséről. Számukra magyarság s biztonság még elválasztha-
tatlanul egyet jelentett. Kereszturyék nemzedékében a veszélyeztetettség érzete volt 
már uralkodó: feléledt újra a régi, reformkori nemzethalál-kép. Nem az önkiteljesítés, 
az autonóm fejlődés, a „nagy magyar” gondolat, az erős állami lét, de a puszta megma-
radás volt számukra már a központi kérdés. Az, hogy meg tudja-e egyáltalán őrizni 
a maga identitását a kitágult világban ez a fenyegetett kis nemzetszemélyiség. Elvált 
egymástól szemléletükben a nemzet és az állam. A nemzet sorsában nem az államesz-

me, de egyértelműen a nép sorsa lett meghatározó, az lett irányszabó. Kisnépi gon-
dolat foglalta el a hajdani nagy-magyar programok helyét. Úrrá lett rajtuk a „magyar 
kényszerűség”.

Horváth Jánosék még a világ felé nézve szemlélték a magyart. Azt keresték, ho-
gyan tud Európa számára lényegi új szót kimondani e nép. Magyarságtudatuk egyben 
értéktudat is volt. Kereszturyék nemzedéke már nem a világ felé, de a világ felől né-
zett. Az első olyan magyar írónemzedék volt ez, amely már nemcsak kivételes egyese-
iben, de a maga zömében a planétányivá kiszélesbedett új huszadik századi világban – 
világ-egészben – tudott gondolkodni. A Keresztury által tanulmány- és könyvcímmé 
is kiemelt „helyünk a világban” izgatta őket. A magyar kicsiséget, a „kisboly”-tudatot, 
a „vidéki ország”-jelleget szorítón érezve, a kinyíló, tágas, teljes világot maguk körül 
tudva, nem a magyarság = érték biztonsága éltette már, de ott hordták magukban az 
adys „mit ér az ember, ha magyar?” vad keserűséget.

Emberiségben gondolkodva, reálisabban látta már a magyarság világban elfog-
lalt helyét ez a nemzedék. Jól ismerték a külföld véleményét (az elsők egyike volt pél-
dául Keresztury, aki tudományosan is vizsgálta a külföldi magyarságképet, a nemzeti 
image-et). Meggyőződésük volt, hogy „a magyarság nem tudta közölni a világgal léte, 
öntudata legmélyebb problémáit”. A legértékesebb, amit alkotott, az irodalma volt, s 
az is – mint Keresztury többször hangoztatta – „alig van jelen Európában (a világ más 
részein még annyira sem)”. Tragikus jellegű lett magyarságélményük. Átérezték a ne-
gatív nemzeti lehetőséget, Ady ijedelmét: a nyomtalan elveszést.

A nemzeti lét értető szimbólumát, a magyarság és a világ viszonyát sűrítő jelké-
pet nem Nagy Lajosban és Mátyásban látta már ez a nemzedék, de a kurucokban és a 
bujdosókban, az örök kisebbségben. Magyarságtudatuk igazi formálója nem a nemzeti 
klasszicizmus és nem is Horváth, avagy Szekfű volt, de sokkalta inkább Ady s Szabó 
Dezső; az a két író, akik – mint Keresztury írta – „a XIX. század erősen szellemi-racio-
nális nemzetélménye helyett sötétebb, mitikusabb, irracionálisabb fajélményt” hozták. 
Ez a magyarságélmény csupa vívódást, csupa kérdőjelt, kisebbségi érzést tartalmazott 
már. Egy a maga identitásában fenyegetett, a nyom nélkül elveszés félelmével élő kis 
nép tudata volt. Nem lehetett a válságérzetből kiemelő, a világkép egészében rendet 
teremtő, a lét teljességének értelmet adó, szilárd közép többé.

Szükségszerűen elvált ennek az új típusú nemzetszemléletnek következménye-
képp Keresztury Dezső klasszicizmusként megfogalmazódó életmegoldása, egész vi-
lágképe a kezdeti mintától: a Horváth Jánosétól; közép nélkülivé vált klasszicizmusa. 
Annál is inkább, mert semmiféle más világképben sem lelt biztonságot adó, szilárd 
fogódzóra. Igaz: a reformkonzervativizmustól való vonzódástól – figyelve a valóság 
mozgását, annak választ sürgető kérdőjeleit – ment előre emberi útja a hazai szociális 
problémákkal való szembenézésen s a fasizmussal való ütközésen át előbb egy elvont 
humanista állásfoglaláshoz, majd a népi mozgalom, s főképp a felszabadulást követő 
forradalmi átalakulás hozta élmények nyomán a szocializmus vállalásáig. De egyik vi-
lágkép sem kötötte maradéktalanul. Egy árnyalatokra érzékeny, inkább írói, mintsem 
politikusi beállítottságú emberi alkatnál minden esetben az elemző, töprengő kétely 
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volt erősebb, s nem egy határozott, tételes, társadalmi jellegű, elkötelezettségű elv-
rendszerrel való azonosulás. A társadalmi változás, illetve változtatás szempontjából, 
ha nem is teljesen reménytelennek, de bénító buktatókkal terhesnek, elnehezültnek 
ítélte az emberiség útját. Inkább pesszimista, tragikumba hajló, mintsem optimista 
történetfilozófiai álláspont volt jellemző reá. Ott élt benne „a rezignált bölcsesség, 
amely tudja, hogy az ember hangyabolyi világát is az érzés, a szenvedély, a kényszerű-
ség, s csak igen ritkán az okosság kormányozza”.

A különféle társadalmilag meghatározott elvrendszerek közül talán még a népi 
irodalom világnézete, az abban ott ható, sajátos színű, antiimperialista-kisnépi pat-
riotizmus állott közel hozzá. Vonzotta a magyarságot a szegénységgel, a néppel, az 
elesettséggel azonosító „kismagyar” gondolat. De a mozgalomtól itt is elválasztotta az 
annak fő sodrában mindig kísértő antiurbánus beállítottság, az őstehetségkultuszban, 
a keletmítoszban vagy a faji szemlélet beszüremléseiben megnyilvánuló irracionaliz-
mus, elzárkózásra, provincializmusra való hajlamosság. Inkább Illyés Gyula egyéni 
barátsága volt így az csupán, ami 1945 után a népi írói mozgalomból kinövő politikai 
csoportosuláshoz, a parasztpárthoz vitte, s átmenetileg parasztpárti miniszterré tette, 
s nem a mozgalommal való azonosulás, az abban való világnézeti-emberi otthonlét.

Hiányzott Kereszturynál mindvégig a kor átmeneti, vívódó jellegén túllendítő, 
politikai-társadalmi hely- s otthontalálás, elkötelezettség. Megmaradt így mindig az 
esszéíró nemzedék szétszórt, csak kételyeikben, válságérzeteikben azonos magányosai 
közt. Egy válságokkal telített átmeneti kor útkeresői – Sedlmayr kifejező, jellemző 
megnevezését kölcsönvéve itt – „az elvesztett közép” oly igen gyakori modern, 20. szá-
zadi értelmiségi reprezentánsai közé tartozott. S két vonatkozásban is meghatározta 
ez a magatartásának irányt szabó klasszicizmusképet: egyrészt tragikus, másrészt eti-
kus hangsúlyúvá tette azt. Ez a két sajátság adta meg az életművének vezérgondolatát 
jelentő klasszicitás-igény elkülönítő, egyéni veretét.

Tragikus klasszicizmus

Átértékelődött Keresztury szemléletében – Horváthék nemzedékével, ha némán is, 
vitázón – a leglényegesebb: a klasszicizmus, illetve a nemzeti klasszicizmus gondolata. 
Nem harmonikus, kiegyensúlyozott klasszicizmuskép volt többé az övé, de dúltabb, 
tragikusabb. Nem állott mögötte kikristályosodott, biztonságot adó, szilárd értékrend. 
Csak eltemetődött így az ész fegyelme által, de változatlan hatott tovább a mélyben a 
régi válságélmény. Érződött folyvást a látens démoniság, az elvesztett közép. Ahogy 
a maga klasszikusnak érzett hőseiről írta Keresztury: „a harmonikus kiegyenlítettség 
mögött belső nagy szakadások rejlettek” náluk, „higgadtságuk mélyén nagyon erős in-
dulatok áramlottak-örvénylettek”, klasszicizmusuk mögött „mindig ott égett a roman-
tika elfojtott avartüze is”. Az „akadémikus felfogásokkal” ellentétben kettős jellegű volt 
az ő értelmezésében az ókori szellem is. A Nietzschétől felvázolt dionüszoszi arcot is 
ott látta már a hagyományos apollói mögött. A kiegyensúlyozott nyugalom hátterében 
ott érezte folyvást az antik szellem „morbid, démoni félelmetességét”. Tudta, hogy „a 

pogány életöröm […] mélyén a lét örvényeinek ijedelme sötétlik”. S egyéni tartását is 
ez a kettősség határozta meg.

Hiába tette magáévá Keresztury Kant gondolatát, hiába kívánta akaratába fel-
venni a törvényt: szubjektív, egyéni fájdalmat magában hordó fogalom – bántó kény-
szerűség – volt az ő szóhasználatában folyvást a szükségszerűség; ha az ész vállalt is, 
tiltakozott a szív. Hiába idézte Péterfy nyomán Goethe kedves szavát: nyugalom, 
Gelassenheit,19 ott rejlettek nála a nyugodt felszín mögött az érzett tragédiák. Polihisz-
torsága nemcsak teljességigény volt, de a belső nyugtalanság hírhozója is: „a vándorlás, 
az ismeretszerzés elpusztíthatatlan vágya” hánykódott ott benne, érződött a novali-
si „kék virág” nem szűnő hívása; a soha meg nem elégedés; a romantikus végtelen-
ségvágy. Nem véletlen, hogy Egry József volt a kedves festője, kinél a szivárványozó 
színek „zengve robbantak szét – ahogyan írta – a végtelen világűrbe”. S költészete is 
ennek a rejtett modern romantikának volt a hordozója.

Önmagát is jellemezte Keresztury Dezső, mikor Keményről írva azt hangoztat-
ta: „az álomban, a költészetben találta csak meg azt az igazi országot, amelyben meg-
sebzett, szemérmes szíve kiáradhatott”. Így volt ez az ő esetében is. Gyónó-gyóntató 
szék volt számára a líra. Versei hűvös, megmunkált, csiszolt szavain át látszott igazán 
a klasszikus nyugodtság fegyelmezett tartása mögött rejlő másik én: a tragikus em-
ber. Hiszen mint egyik versében írta: „De megmarad a lélek / minden sebe; lemerül, 
összevegyül árny-társaival / az alvilágban.” Hangzott a mélyben unos-untalan tűnt 
fájdalmak szava. S hívott a végtelen. Nem véletlen, hogy a csillag-motívum tért visz-
sza ismételten a költeményeiben. Az mérte birtokát: „a mindenséget hordó csillagok”. 
Felmerülhetett a sodró látomás: „És ti csillagok, talán / utat mutattok, hogyha egyszer 
részeg / bánatomban elindulok s felétek / futok.” A tragikus fájdalom s a csillapítha-
tatlan vágy határozta meg a versek mélyszerkezetét. Ezt tükrözte vissza formai szinten 
egyrészt a polifon jellegű versszerkesztéshez, másrészt pedig a kozmikus idill képeihez 
való vonzódás.

Szerette Keresztury a többszólamú, polifon versszerkezeteket. Az enjambement 
talán ezért is játszott oly nagy szerepet költészetében. Alkalmas volt az összetett ér-
zés- és gondolatsorok érzékeltetésére, a belső tépettség megjelenítésére. S valószínű-
leg ezért sokasodtak meg költeményei közt oly jellegzetes, a belső vívódás, a több-
szólamúság kifejezésére kiváltképp alkalmas verstípusok is, mint az öntegező versek 
(Ki fejt meg; Ne kapkodj; Bársonyszékben; A Badacsony lábánál; Közéjük tartozol stb.), 
a ciklusversek (Téli utazás; Vértanúk emlékezete; Égő türelem; Pásztor; Alkony és hajnal 
között stb.), a párbeszédversek (Vers két hangra; Beszélgetés Csontváryról; Beszélgetések a 
küldetésről; Beszélgetések stb.), a vázlatversek (Vázlatok az öregségről; Vázlatok az ünnep-
ről; Vázlatok egy önarcképhez; Képek vonatablakból; Szilánkok stb.).

A polifónia mellett – a belső tépettséget, annak a fájdalom, a vívódás mellett ható 
másik összetevőjét, a végtelen vágyat érzékeltetőn – az Egry-festményekre emlékez-
tető jellegzetes képtípus tűnt fel: a kozmikus idill, az űri idill – a tragikus idill. Valami 
sajátos kozmikus – űri utópizmus sejlett verseiben. Életen túliság. Csak József Attila 

19 A Gelassenheit sokjelentésű, eleve ambivalens konnotációjú német kifejezés: a higgadtság, lelki nyuga-
lom, szenvtelenség, hidegvérűség és elengedettség egyaránt megfér jelentéstartományában.
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tudott kiülni így „fecsegő csillagfellegek mellé a nyugalom partjára”, ahogy ő cikázott 
„a Tér tág sodrában”, s élt abban a világban, hol „emberen, életen túl / a tiszta törvény 
s az örök elem / mámortalan derűvel ünnepel”, hol hangzott „az örökegy változásnak / 
kezdettelen s végtelen dallama”, s ahol „minden élet, minden fény / síkos habbá omlik 
az időtlen éj ölén”. A tragikus klasszicizmusnak volt ez az életen túli – „űri” nyugodtság 
a kifejezője; a sehol otthon nem létnek, az egzisztenciális nyugtalanságnak parancsoló, 
reménytelen belső nyugalma tükröződött benne.

Nemcsak a személyiség mélyrétegeiben, nemcsak verseiben érződött unta-
lan a klasszikus egyensúly mögött feszülő látens démoniság, de irodalomtörténé-
szi-kritikusi állásfoglalásaiban is. Ott kísértett ez, mint módosító, árnyaló, egyéni 
szituáltság a tanulmányaiban. Innen eredt a rá oly igen jellemző paradox vonzódás. 
A klasszikus eszmények vallója volt Keresztury, különös csodálattal adózott azon-
ban mégis a romantikus-démoni írótípusnak. Nemcsak a pusztítás, de az alkotás 
zseniit is ott látta bennük, az új törvényhozóit, „ihletőit, élesztőit […] az emberi 
szellemnek”; a léttágítókat. Ha utánzásukat, útjuk követését veszélyesnek tartotta is: 
nem volt kétséges előtte „az ésszel meg nem fogható, művességgel ki nem fejezhető 
felmagasztosulás költői elsőbbsége”. Az irracionális a szóhasználatban nem csupán 
az észellenest jelentette, de nemegyszer az észen, a már ismerten túlit. Péterfyvel 
együtt vallotta, „hogy vannak titokzatos dolgok, miket csak sejtésünk ér el”. Nem 
azonosította Homais-k módjára az ész birodalmával, a már megismerttel az egész 
mindenséget. Vonzódott így a klasszikus eszmény nagy tagadóihoz, az író-váteszek-
hez, a szabálytalanokhoz, azokhoz a költőkhöz, akiknél, mint például Adynál, „a 
költészet nemcsak és elsősorban nem mesterség, hanem varázslat, kegyelem, csoda”, 
s akiket – mint írta – „az öntelt és kiszikkadt forma ellen fellázadt irracionalizmus 
hívott vissza” újra meg újra a modern világba. Ezért szerette minden védekezés el-
lenére is olyannyira Adyt, vagy „a legmértéktelenebb német lángelmét”, Kleistet, 
avagy Hölderlint, ezt „a vallásos szolgálatra elhivatott látnokot”. S tovább lehetne 
sorolni a példákat. Hiába vallotta a visszafogott, korlátok közé zárni akaró értelem: 
„a látnokok látomása nem a világból való”, az ilyenek „gyakran szörnyetegek: veszé-
lyesek, vérivók s az ember ellenségei”. Hiszen – mint a Duinói elégiák Rilkéjét idézve 
írta – „minden angyal rettenetes”, „ha szívére is ölelne egy, el kellene pusztulnom 
erősebb lététől”. Mégis az angyalok hívása vonzotta. Romantikus volt a klasszikus 
fegyelmezettség álruhájában is.

A démoniság jelenlétét mutatta a kritikusi értékpreferencia s a hősstilizálás is. 
A nemzeti klasszicizmus reprezentánsai közül azok álltak legközelebb hozzá, akik 
magukban hordták nemcsak a kiküzdött egyensúlyt, az ellentmondások fölé emelő 
fegyelmet, de a tragikum örök veszélyét, kísértését is, akiknél – mint írta – „a realiz-
mus mélyén a vágy, az álom s a szenvedély elfojtott tüzei izzanak”. „Klasszikus kul-
túránk tragikus volta” hangsúlyozódott írásaiban. így lett kedves hőse az a Kemény 
Zsigmond, akinél – mint írta – „a mohó vágy bilincse” a vállalt sztoicizmus, ki (éppúgy, 
mint Deák) „remény nélküli küzdelmek” vívója. A kritikusok közül nem Gyulai, de „a 
világ és az én nagy szakadását” kihordó Péterfy vonzotta. Hiszen – vallotta róla – „míg 

Gyulaiban […] nem maradhatott sok megértő hajlandóság értékrendszerével ellenke-
ző jelenségek számára, Péterfy már érdeklődve fordul oly alkotások felé is, melyekhez 
nem fűzi a rokonértékek felismerésének öröme”. A határozottsággal szemben érték-
előnyt kapott a belső, töprengő bizonytalanság; az örök kétkedés.

Rejtetten bár, de a Gyulai–Horváth-féle hagyományos Arany-képpel vitáztak 
egész pályáján végigvonuló Arany-értékelései is. Helyesbítették a klasszikus portrét. 
Egyrészt azzal, hogy közelebb vitték a Petőfi-féle forradalmisághoz. Másrészt pedig, s 
kiváltképp azzal, hogy Riedl s Babits értékelését folytatva tovább, a tragikumban hajló 
költőt, a „fájvirágot”, a meghasonlott művészt láttatta ott benne: azt, ki „töredékként” 
aposztrofálta fájón életművét, s kinél – mint többször hangoztatta – „a világ egyik 
legvéresebb története játszódik le […] a látszólag nyugodt felszín alatt”. Mindvégig 
a vívódó költőt láttatta benne, akinél „oly fájdalmas kikerülhetetlenséggel tér vissza” 
untalan „a nekibuzdulásnak és visszahőkölésnek, az el-kivándorlásnak és a »visszafe-
lé« bujdosás kényszerének a »házi boldogság« védő bensőségében újra meg újra meg-
nyugvást találó lemondásnak […] hullámmozgása”.

Nem csupán a paradox vonzalmakban, az értékpreferenciákban s a hősstili-
zálás irányultságában mutatkozott meg a látens démoniság, de a klasszicizmus fo-
galmának teoretikus értelmezésében is. Hozzátartozott nála ehhez az ízlés- és ma-
gatartásformához egyfajta sajátos aszketikus hangsúly. Ami a klasszikus örökséget 
az újkor irányába továbbító s a történelmileg kialakult magyar jellemeszményre is 
oly mélyen ható keresztény sztoicizmusban mindig is adott volt, nála kiváltképp 
felerősödött: belső szigorúság fogta gátak közé a lélek áradni akaró, anarchisztikus, 
démoni erőit. A kényszerít, megékez ige, a börtön, bilincs főnév s ezek rokon fogalmai 
tértek vissza folyvást. „Fékezd szenvedélyed, fojtsd el vágyaidat” – írta ki egy helyt 
jellemző módon Marcus Aurelius szavait mottóként. Az önmaga teremtette börtön-
ben élt itt mindig az erény, az ész foglya volt a szív. Még a mámor is csak a „rabszív 
szárnya” volt. Állandóan ismételte Kemény mondatát: az eszével zsarnokoskodott ő 
is a szívén.

Természetszerűleg hozzátartoztak ehhez a korlátok teremtette belső egyensúly-
hoz kísérő érzésként a lemondás tipikus érzései. Hozzátartozott egyrészt a fájdalom, 
a „fájdalmas okosság”, a „fájdalmas önfegyelem”, a megsebzett, érzelmes, érzékeny lé-
lek visszatartott, néma szomorúsága. Hozzátartozott másrészt a rezignáció, a „rezig-
nált bölcsesség”, a fölényt, távlatot adó fájdalmas humor s annak legszélső változata, a 
„néma bánattal, erős öngúnnyal, támadón […] mindig kesernyésen mosolygó” sajátos 
irónia: a tragikus irónia. Kemény vagy Arany humoráról írva lényegében ennek ter-
mészetrajzát adta.

Végül, de nem utolsósorban ott tükröződött a látens démoniság a stílusformá-
lásban. A tragikus klasszicizmus sajátos arcát, belső ellentmondásosságát visszatük-
rözőn a paradoxitás volt írásaiban az egyik lényegi formáló elv. Nem véletlen, hogy 
a stiláris eszményt, az indító nyelvi-költői élményt az életmű számára a „klasszikus 
tisztaság és romantikus izzás” sajátos, paradox vegyületét létrehozó költő, a „barbár 
hattyú” Berzsenyi adta. Oly stiláris paradoxonok jellemezték leginkább ezt az életmű-
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vet, mint például (verseiből kiemelve néhány ily típusú, hangsúlyos stilisztikumot): 
kettős magány; okos szív; égő türelem; lángszenvedély, mely kristályrendbe zárul; sö-
tét örvényben fénylő értelem stb.

A mondatalakításban is ott hatott ez a paradoxitás. Nem utolsósorban ez élesz-
tette fel, teremtette újjá (részben talán Proust kígyózó mondatfolyamaitól is bátorítot-
tan) a klasszikus körmondatot, a kiegyensúlyozott belső feszültségnek, az ellentmon-
dásokkal megterhelt komplex tartalmaknak ezt a hordozóját. A stílusformálást meg-
határozó paradoxitás tette jellegzetes stiláris alakzatává az antitetikus-paralelisztikus 
mondatszerkesztést, egymást kizáró szókapcsolatok sorjáztatását: „az erőszakosságig 
fokozódó erély s az érzelmessé lágyuló gyengédség, a vakmerő bátorság s a gyanakvó, 
óvatos körültekintés, az indulatos önérzet és a fegyelmezett udvariasság, a pedanté-
riáig fajuló aprólékosság s a hazárdul kockáztató nagyvonalúság” ellentéteivel írta le 
például Batsányi János egyéniségét.

A paradoxitás jegyében való művészi formálás tendenciája magyarázza – leg-
alábbis részben –, hogy az esszé lett a választott műfaja. A belső összetettség – az 
ösztönös és tudatos erőknek, lírának és tudománynak, szubjektivitásnak és objektivi-
tásnak harca, együttléte – jelentette szerinte ennek a műnemnek a fő formaadóját. S 
lírában is nem utolsósorban e paradoxitás formáló elve tette uralkodóvá a klasszikus 
verselést. Ahogy Berzsenyi kapcsán elemezte: egy ellentmondást fogott egységbe ez a 
versforma. Ezzel lehetett elérni, hogy egyszerre legyen a költemény zengzete szárnya-
ló, ünnepélyes és mégis természetes. „Romantikus érzéshullámok” áradtak itt a fogó, 
fegyelmező antik formák között.

A klasszicizmus mint etikum:
Az önmegvalósítás – a jellem akarata

Magában hordta a Keresztury-féle klasszicizmus a válságérzetet a tragikus jellegben, 
s magában hordta azt, mint másik lényegi ismérvben, az erős etikai hangsúlyokban is. 
Elvált egymástól írásaiban az énről gondolkozva a társadalmiság és a magatartás. Nem 
az előbbi, az utóbbi lett meghatározó. Az Arany János-i klasszicizmus „nem a társadal-
mi vagy világnézeti apostol próféciája, hanem a kollektív felelősségű ember megnyi-
latkozása” volt elsősorban például szerinte: etikum és nem ideologikum. S Babitsról 
szólva is úgy ítélte meg: nem annyira „a világszemlélet filozófiai foglalata” számított 
nála, de sokkalta inkább „a magatartás”, az erkölcsi méltóság. Mint kereső, ellentmon-
dásos – átfogó, érvényesnek vélt világmagyarázattal nem rendelkező – korok, osztá-
lyok s egyéni életek esetében oly igen gyakran (elég idézni erre példaként az antik világ 
sztoicizmust felhajtó válságkorszakait) az átlagosnál fontosabb lett Keresztury szemlé-
letében is a személyiségerkölcs, az egyéni-emberi, morális helytállás. Mivel a társada-
lomban nem tudta, így küzdötte ki az én a vágyott egyensúlyt, az ataraxiát. Etikai meg-
haladása történt az érzett válságnak, s nem világnézeti. Végbement Kereszturynál is az 
ún. esszéíró nemzedékre oly igen jellemző – Cs. Szabó Lászlótól és Poszler Györgytől 
észrevett, illetve elemzett – átetizálódás.

„Péterfy életének végső alaptörekvése: önmaga kialakítása, az egyéni élet tökéle-
tesedése, elvonatkoztatva a körötte zajló zűrzavartól. Azon ritka magyarok közé tarto-
zik, kiknek legfőbb szerelme, Beatricéja a tiszta, megalkuvástalan életstílus kialakítása” 
– írta a fiatal Keresztury Dezső a maga első, nyomtatásban megjelent tanulmányában, 
A nemzeti klasszicizmus esszéirodalmában. A saját megtalált életprogramját fogalmazta 
meg benne: az önmegvalósítás vágyát, akaratát. Elsősorban nem a társadalom megvál-
toztatása volt számára a cél, de a személyiség megformálása: „a tiszta, megalkuvástalan 
életstílus”. Kulcsszerepet játszott így világképében minden etikai önmegvalósítás leg-
főbb törekvése: a jellem igénye. „Amit mindenekfelett tisztelünk az ember létében: be-
csület és jellem” – hangoztatta számtalan formában. „Ember, ember, ember kívántatik” 
– ez a Zrínyitől vett mondat volt egyik visszatérő kedves idézete. Azokat az embereket 
értékelte nagyra, akik „szavaikat jellemükkel hitelesítették”.

A jellemnek ez a centrális szerepe tett hangsúlyossá tanulmányaiban olyan sza-
vakat, mint önismeret, lelkiismeret. Azokban látta „lelki rokonait”, akik, mint például 
Kemény, az önismeret s a lelkiismeret hősei voltak. Egy-egy embert jellemezve el-
sődlegesen nem a szerepet, a társadalomban, történelemben betöltött funkciót nézte, 
de a karaktert, az emberi tartást. Nem annyira a társadalomhoz való viszonyt jelző 
fogalmakkal, de az esztétikaiak mellett elsősorban mindig etikaiakkal közelítette meg 
a maga hőseit. Ez jelentette irodalomtörténészi munkájának egyik legszembeötlőbb 
sajátosságát. Nem utolsósorban így nőhetett meg például a maga külön irodalomtör-
ténetében Berzsenyi alakja, aki – mint írta – „páratlan formaképző hatása mellett a 
magyar életeszmények kialakítására is döntő befolyást gyakorolt”. A jellem emelte 
meg.

Ez az inkább személyiség-, mint társadalomközpontú beállítottság, az ember 
s nem a szerep iránti érdeklődés magyarázza azt is, hogy nem a kortabló (bár ah-
hoz is kiválóan értett), hanem a portré lett a műfaja: egy-egy sajátos életmegoldás 
felvázolása. S talán innen nézve érthető az is, hogy a tárgyalt alkotók külső, testi 
megjelenése is olyan erősen foglalkoztatta. Nemcsak az általa szerkesztett művelő-
déstörténeti képeskönyvek tanúskodnak erről (A magyar irodalom képeskönyve; A 
magyar zene képeskönyve), de tanulmányai is. Legtöbb portréesszéjéhez hozzátar-
tozik a hős külsejének – főleg arcának – gondos, elmélyült leírása. Ez is tükrözte 
érdeklődése legfőbb irányát: az egyéniség, a jellem iránti különös vonzódást. Ezen 
keresztül tudta megfogalmazni legteljesebben, mit fontosnak tartott: a szuggerálni 
vágyott emberi példát.

Hiszen a jellem sosem önmagában áll. Mint értékek jegyében fogant szemé-
lyiségképlet, mindig értékek közlője, hírhozója is. Egyfajta jelrendszer. S az volt 
Keresztury esetében is. Két jellegzetes személyiségérték sugallódott főképp az általa 
igenelt jellemeszményen át: egyrészt a hűség, másrészt a felelősség. Az egyik az énnek 
önnönmagához, a másik a világhoz való viszonyában mutatott irányt.
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A jellem összetevői: 1. hűség

„Szeretnék hű maradni” – fogalmazta meg Keresztury Dezső számos változatban élete 
szándékát. Nem valakihez vagy valamihez való hűséget jelentett ez elsősorban nála, de 
hűséget önnönmagához: identitásőrzést, jellemhűséget; autonómiát. Hűséget ahhoz, 
ami az énben a legjobb; a szókratészi értelemben vett daimonionhoz, az énben élő, 
őrzött értékekhez. A helytállás szinonimája volt az így értelmezett hűség. „Szeretem a 
minden körülmények közt helytállókat” – hangoztatta folyvást. Leggyötrőbb bűn volt 
erkölcsi rendjében a hűség ellentéte: a gyávaság, az énelárulás.

Ezért tudott olyan erővel visszhangozni például Keresztury Németh László 
1936-os regényére, a Bűnre. A kor abban általában csupán a középosztályi szociális 
lelkiismeret regényét látta, ő többet, mélyebbet vett észre benne: az énárulás bűnét, 
a gyávaság regényét. A helytállás-hiányt. „A megváltatlanság kínjaiban halálra fáradt 
lélek […] újra meg újra felkísért álmainkban – jegyezte meg a regény intellektuel fő-
hőséről, a Németh László-i értelemben vett bűnt magán hordozó Horváth Endréről –: 
története nem a szociális lelkiismeret regénye már, hanem az elfelejtett, megtagadott 
igazság kísértetjárásáé: az emberi szolidaritást, méltóságot, a sorssal dacoló emberi 
nagyságot eláruló szellem fojtogató lelkiismeret-furdalásáé.” Azok a hősök álltak kö-
zel hozzá, akik konfliktusszituációkba kerülve nem a világ szempontjait tekintették 
elsődlegesnek, de jellemük parancsát, s meg tudtak maradni a legnehezebb helyzetek-
ben is magukhoz érdemesnek. Ahogy Kemény kapcsán írta: „eszével zsarnokoskodik 
szívén, hogy ha már boldog nem lehet is, legalább létének erkölcsi értelmét megment-
se”. Nem pusztán etikai: egyben ontológiai kategória volt számára a hűség, felelet a 
létértelem kérdéseire.

Persze a gondolkodó ember nagyon jól tudta, hogy a hűség önmagában formális 
kategória, „látszatra üres szó”. „Mert – amint egyik töprengő cikkében írta – mi az 
a valami, amihez hű vagyok, ha saját magamhoz. Egy gyilkos is hű saját magához, 
ha gyilkosságot követ el.” Fontosnak látta tehát a tartalmi konkretizálást, megjelölni 
a hűség irányát. Így lett nemcsak tanulmánykötet-cím, de életprogram is az örökség 
számára. Ha kifelé, a társadalom felé nézve nem is talált nyugtató, óvó világképre, 
orientáló, biztos „közép”-re: ahogyan Babits az európai hagyományban, ő a magyar-
ban vélt mégis támaszra lelni, némi fogódzóra. A hűség számára az örökséghez való 
hűséget jelentette. Hűséget a tényleges és a szellemi értelemben vett ősökhöz; az előtte 
járókhoz, a múltból üzenő, hívó emberséghez.

Ezért volt oly jellemző motívum költészetében az ősök idézése. Látta a versi én 
nagy szőlész öregapja ősz fejét a rendek közt, nagyapját, a zsörtös patriarchát, egész falu 
világban jártas gyámját. Mint hajdan a kisgyerek, felnőtten is hallotta a férfi beszédet a 
virtus tetteiről. „Jövődben ők lépnek tovább, az ősök”; „Mit se tehetsz egyedül! Keze-
iddel apáid, anyáid / próbált bölcs kezei végzik a tennivalót / Ezredek élnek benned!” 
– hangzott különböző változatokban ez a modern őskultusz, a nembeliség eszméjének 
ez a hagyományos, már-már archetipikus, az ősök vallásos tiszteletében is megnyilvá-
nuló képszerű, tömör kifejezése.

A hűség jegyében lett nála az irodalomtörténészi munka is nem pusztán fog-
lalkozás, de egyben hivatás. A nemzeti irodalmi tradíció egyik legértékesebb eleme 
késztette írásra: a történelem szorítóiban kimunkált s a legjobb irodalmi alkotásokban 
ott ható, áthagyományozott nemzeti jellem. A nemzet jelenlegi sorsa múlott szerinte 
azon, hogy meghallják-e az élők a múltnak ezt az üzenetét. Hisz – amint írta – „a nyelv 
egymagában nem élteti a nemzetet. A nemzeti karakter élteti a nyelvet is”. Ezt akarta 
továbbadni az írásaival: az irodalomban elraktározott jellemörökséget. A hűség tette 
volt a filológia.

A hűségnek mint egyik legfőbb személyiségértéknek ez a centrális szerepe érteti 
az egyéniségtől elválaszthatatlan toleranciát is. Nemcsak a felvilágosodás átöröklődő 
erénye, s főleg nem pusztán a liberális szkepszis megnyilvánulási formája, a kételyek-
től szétoldott élet mindent megértő és megbocsátó relativizmusa volt ez az ő esetében, 
nemcsak – mint Gomboczról írta – „a tapasztalat és a tudás hűvös kételye”, de elsősor-
ban a hűség logikája. Aki helyt tudott állni a maga igazai mellett, s a hűséget tekintette 
az egyik legfőbb én-parancsnak, az a másik hűségét, autonómiáját is becsülni tudta. 
Az oly egyéniséget tekintette példaadónak, mely „pusztítja magában az egyoldalúság 
hajlamait”, s tisztelettel tud adózni a másik énjének, öntörvényűségének.

Nem utolsósorban a tolerancia ezen igényének volt hordozója az írásaiban oly 
sokszor idézett európaiság. A szemellenzőzöttségnek, a mástörvényűség iránti értet-
lenségnek – a morális értelemben vett provincializmusnak – volt az ellenszava. Nem 
a magyar valóságtól elidegenedett életek fölényt árasztó sznob „européerségét” jelen-
tette ez sohasem nála, de a változatok vágyát. Az „egyszerre kívülről-belülről, tehát 
kellő távlattal” szemlélődő embert idézte vele. Azt, kiben adva volt a lélek kultúrája, az 
önmagán való túlnézni tudás, a tisztelet a másik autonómiája, személyisége – hűsége 
iránt.

A jellem összetevői: 2. felelősségérzet

A hűség mellett, azt mintegy kiegészítve, teljessé téve, a felelősség volt a Kereszturytól 
vallott jellemgondolat másik meghatározó kulcskategóriája. Ha az az egyénnek önma-
gához, ez a világhoz, a másik emberhez való viszonyát szabályozta: „a közösség iránti 
felelősséggel” jelentett egyet. Azokat az írókat becsülte nagyra, kiknek munkásságát 
„a nép ügyéért aggódó lélek gondjai határozzák meg”, akikben ott él „a közösség véle-
ményére is tekintő fegyelmezettség”, akik az önmagukhoz való hűség, a belső emberi 
autonómia kívánalmát magukban hordva is tudják a szabályt: „légy egyéniség, fejtsd 
ki teremtő ösztöneidet, de egyéniséged törvény és kötelesség, nem önkény, hanem 
sors vállalása, nem kaland, hanem feladat és kötelesség.” Egyik kötetcímmé is kiemelt 
versében a pásztor alakját idézte, mint vállalt szerepet, a kötelességnek ezt az önképét. 
A másikra nézés, az „óvni a többieket” eltökéltségét fejezte ki vele.

A felelősséget centrumba állítva lett fontos számára annak legköznapibb rea-
lizálója: a használni akaró emberi tevékenység, azaz: a munka. Állandóan feltűnt jel-
lemzéseiben az ehhez való viszony mint lényegi kritérium. Az ő Arany Jánosához 
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hozzátartozott az is, hogy a gyötrelmek közepette sem engedte széthullni életét, de 
„munkába temetkezett”. Azokat az embereket becsülte, akiket „szorgalom, félelme-
tes munkabírás, műhelyfegyelem” jellemzett, akik „nem tettek különbséget parádés 
és hétköznapi vállalkozás között”, akik minden körülmények között tették, amit kell: 
végezték dolgukat. Ezért volt szinte jelképes figura számára Babits Haláliainak Cenci 
nénije, „a valósághoz szívósan tapadó hétköznapi hősnek” ez a mintaalakja. Hozzá ha-
sonló példát mutatott egyik versében a saját nagyapja: „s ez a férfidolog! terv, munka 
törődés” – hangzott „a bölcs agg” tanító szava. S önmagával szemben is az volt az 
igénye. Minduntalan visszatért verseiben az önfegyelmező szó: „Tedd hát, mit tenned 
kell”; „Csak tedd, amíg tudod a dolgod”. Élete programjának tekintette:

tenni a mindennapit,
ahogy sok csendes ősöm
példája tanít.

A felelősségérzést konkretizálva lettek oly igen fontosak számára – mint versei tükröz-
ték, s ahogy tükrözte egész életútja – (miképp a személyiségközpontú életek esetében 
általában) a személyes viszonylatok, az intim kapcsolatok, a primer csoportokhoz való 
kötődések: a szülőföld, a család, a feleség, a barát, a tanítvány stb. Nem általánosságok-
ra vonatkozott elsősorban nála a felelősségérzet, de a körötte élő konkrét emberekre, 
nem az elvont, de az egyes emberre. Ez alól csak egy kivétel volt – az ő értelmezésében 
azonban a meghitt, közvetlen emberi együttesnek, az intim csoportnak volt ez szintén 
sajátos válfaja: a nemzet, a haza.

Mint már szó volt róla, a Trianon utáni írónemzedéknek, főleg az ún. népie-
seknek Adytól, Szabó Dezsőtől ihletett magyarságtudata volt jellemző Kereszturyra. 
A 20. századi, antiimperialista nemzettudat-típusnak volt ez sajátos, kisnépi, magyar 
változata. A maga válságérzettel telített, tragikus jellege folytán nem volt alkalmas 
ez a nemzettudat arra, hogy egy klasszikus világkép kialakulásában a szükséges közép 
szerepét betöltse. De ha egy átfogó társadalmi világképnek nem is: egy szilárd etikai 
tartásnak lehetett szervezője, központi magva: a felelősségérzet tárgya, ösztönzője.

„Elesettségében”, „kisemmizettségében”, a maga „törtségében” volt látva itt a 
haza, kísértett „a nemzethalál réme létérzésének szorongó bizonytalansága”. Egy oly 
nemzet volt adva, melynek – mint Keresztury írta – „önmagára eszmélésének folya-
mán […] egyik legmegrázóbb élménye az elhagyatottságé, a testvértelenségé, a népi 
magányé”, melynek „ösztönében a magányosság, az utat tévesztettség érzései nyugta-
lankodnak”. Nem idolum,20 de humánum volt az így felfogott haza. Nem absztrakció, 
hanem konkrétum. Az itt élő, valós emberekkel jelentett egyet: a József Attila-i keserű 
néppel. Nem elmitizált, kvázi-vallásos érzés kötött meg hozzá, de etikai parancs: a 
rászorulókkal, a szegényekkel való tartás kötelessége. Nem nagy szavakat kívánt, de 
konkrét segítséget; köznapi tettet. Gyakran idézte Keresztury Széchenyi szavait. „A 
legfőbb feladat, ami előttünk áll, ma is az – írta –, hogy »egy népet mentsünk meg az 

20 Értsd: bálvány.

emberiség számára«.” Etikum lett itt is az etnikum. Felhívást kapott az ily nemzettu-
dattól a felelősségérzet.

A hagyományos, etikai jellegű, felelősségérzettel telített, a „szegény hazát”, az 
„édes kis Magyarországot” szinte a kisebbik testvérnek kijáró közvetlenséggel és sze-
retettel mondani tudó magyarságérzésnek, a kurucos-szabadságharcos patriotizmus-
nak volt modern, 20. századi válfaja ez a nemzettudat. Nem véletlen, hogy az abban 
létrejött, kikristályosodott motívumokon át konkretizálódott Kereszturynál is a fe-
lelősségérzet: az itt és most parancsa s a szolgálatetika hatott ott benne. Egyik legked-
vesebb idézete volt Zrínyi Miklósnak az a mondata, mely a Szózaton át az Én nem 
mehetek el innen sorait író Veres Péterig számtalan formában fogalmazódott meg újra 
meg újra: „Elfussunk? Nincs hova, sehol másutt Magyarországot meg nem találjuk 
[…] az mi nemes szabadságunk sehol másutt nincs, hanem Pannóniában. Hie nobis 
vei vincendum vei moriendum est.” Ott élt benne is az „itt élned, halnod kell”-nek ez 
a kívánalma. „Itt, itt a helyünk: szemeinkben a távol / éggel az itthoni föld fészkire 
szállni alá” – ahogy versben írta.

Az itt és most kívánalma mellett, attól elválaszthatatlanul életfeladat lett szá-
mára, mint a hajdani kisúri ősöknél: a nemzet szolgálata. „Az ad értelmet életemnek, 
hogy valamilyen közösséget szolgálhatok […] Azt a közösséget, amit úgy neveznek, 
hogy magyar nép, nemzet” – vallotta magáról. Ahogy ezt A Badacsony lábánál című 
versében írta:

Tedd hát, mit tenned kell, légy ami voltál
hü, okos sziv, latrok közt is serény
szolgája népednek; sorsába fúlva,
ő legyen, aki tetteidet súgja
s az igazság, amely szivedben él.

Végső soron ez adott tartalmat az egyéni életnek: az önmegvalósításnak ez volt a kitel-
jesítője: az itt és most tudata s a szolgálatetika, a körülötte lévő emberi sorsokért mindig 
magán hordott felelősségérzet.

A tragédiatudat s a vele szemben kiküzdött életmegoldás, etikus tartás – hűség 
s felelősségérzet –, ez volt a Keresztury-féle magatartás belső szerkezete: a személyi-
ségképlet. S innen eredt végső soron a benne ott ható tanári karizma. Aki a tragédia-
tudatot hozzá hasonlóan önmagában hordta, hiányzott abból minden nagyképűség, 
lélektelenség, ridegség, merevség. Jellemző volt arra a belső fogékonyság, a megértő 
emberség: tudomásulvétele s elviselése minden emberinek. A magatartás demokra-
tizmusa. S bizalmat élesztett, nyitottá tett ezzel: nyitottá az átadni akart igazságok, 
tapasztalatok befogadására. S aki ki tudott küzdeni a maga számára egy tiszteletet 
kiváltó életmegoldást, belső komolyságot, emberi tartást, hatott annál a példa ereje: 
igényt ébresztett vele. Érvényesült az igazi tanár két legfőbb sajátsága: a nyitottá tevés 
s az igényébresztés. Ösztönözni tudott így az előtte járók tapasztalatát átvenni akaró, 
de ugyanakkor mégis saját törvényű életmegoldások keresésére.

K i r á l y  I s t v á n  v á l o g a t o t t  e s s z é iK i r á l y  I s t v á n  v á l o g a t o t t  e s s z é i
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S az igazi tanárnak ez a feladata. Nem másolatokat akar ő saját magáról, nem 
„követőket”, készséges „híveket”. Az próféták és megváltók dolga. A jó tanár tudja, 
hogy minden élet nem a vágyaink, de a saját külön törvényei szerint nő, teljesedik ki. 
S ezt a növést nem akarja mindenáron megmásítani. Hozzáadja csupán – az emberi 
tapasztalatok felé nyitottá téve – a maga megharcolt igazságait. S példájával igényt 
ébreszt egyben. Felszabadít arra, hogy megküzdjön a másik a maga külön személyi-
ségéért, a saját egyéni, néki elrendelt életmegoldásért. S Keresztury Dezső ezt tette. 
Így lett számos, vele kapcsolatba került fiatal életnek igaz nevelője. Volt tanítványai 
tudják: ott él bennük hajdani tanáruk. Része életüknek. Nem feledik soha a benne 
megismert fegyelmezett, tiszta, parancsoló jellemet. Az élete erkölcsi értelméért meg-
küzdeni tudó, munkás, alkotó személyiséget; a felelősség s a hűség emberét. A tragi-
kum árnyait magában hordó és mégis helytálló emberi életet.

 1984

K i r á l y  I s t v á n  v á l o g a t o t t  e s s z é i

Király István és Sárospatak
Egy életen át  tartó szel lemi kapcsolat  tényező i 

és  válogatott  dokumentumai
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Bevezetés

E fejezetben a pataki diák Király István és Sárospatak kapcsolatát mutatjuk be, korabe-
li iskolai és sajtódokumentumokkal illusztrálva. Királyt a „Sárospatak-élmény” egész 
életében elkísérte, s ez jól érzékelhető életútinterjújában. Egykori iskolájára mindvé-
gig büszke maradt, ennek számos publikációban és interjúban hangot adott. Az általa 
leírtakat, illetve elmondottakat nem ismételjük meg, hanem háttérinformációkat köz-
lünk az iskolai évek és a későbbi pályakép megértéséhez. A jegyzetapparátust mellőz-
tük, a felhasznált források a fejezet végén találhatók.

Király utolsó kötete 1989-ben jelent meg. Az aktuális életérzését (is) kifejező Útkere-
sések nyomdai levonatát betegágyán kapta kézhez. Bár a kötetben semmilyen sárospa-
taki vonatkozású írás nem szerepel, a külső borítójára a pataki Kollégium legrégebbi 
épülete, az ún. Berna-sor fényképe (a keménytáblára pedig az épület stilizált ábrája) 
került. A címlap a búcsúzás jelképének tekinthető, mint Orson Welles Az aranypolgár 
(Citizen Kane) című filmjében a „rózsabimbó”. A filmbeli újságíró hiába nyomozza a 
sajtómágnás halála előtti utolsó szavának jelentését, a megoldást a film végén csak 
a néző tudhatja meg, amikor a hagyaték egy részét eltüzelik, s a fellobbanó lángban 
olvasható a gyermekkori szánkó felirata: „rózsabimbó”. A milliárdos tehát életének, 
gyermeki létének utolsó igaz pillanatát idézte föl halálos ágyán. Király Istvánt a cím-
lapképpel ugyanez a cél vezette: visszaidézte sárospataki diákkorát, eszmei fejlődésé-
nek kiindulópontját, amikor a jövendőjének képe tisztán, kompromisszumoktól és 
csalódásoktól mentesen lebegett előtte.

Király István református lelkészcsaládból került Sárospatakra, követve teológiát vég-
zett apja és gimnazista bátyja, Kálmán példáját. Nyolc évet töltött a – hivatalosan 
nagyközségi státusú – kisvárosban. 1931 szeptemberében kezdte meg tanulmánya-
it a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában. Az esztendő az iskola egyik 
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legemlékezetesebb éve, ekkor ünnepelte alapításának négyszázadik évfordulóját. A 
hagyomány szerint Perényi Péter által 1531-ben alapított ’kollégium’ a magyar re-
formátus nevelés- és művelődéstörténet meghatározó intézményévé vált. Patrónusai 
elsősorban a protestáns erdélyi fejedelmek voltak. Tanári kara évszázadokon át élen 
járt a tudományokban, diákjai között országos jelentőségű tudósok, politikusok, mű-
vészek, irodalmi és közéleti személyiségek formálódtak. Az 1930. szeptember 30-án és 
október 1-jén Horthy Miklós kormányzó és más vezető hazai közéleti személyiségek 
részvételével lezajlott jubileumi esemény nyomot hagyott az akkor tíz esztendős Ki-
rály Istvánban is. Indokolt tehát, hogy röviden bemutassuk a pataki Kollégium akkori 
helyzetét, és összefoglaljuk az ünnepség lefolyását.

A Sárospataki Református Főiskola az 1930-as években

A trianoni béke kibillentette Sárospatakot a régióban betöltött kulturális vezető szere-
péből, a város határszéli településsé vált. Néhány tanár 1919-ben túlzottan exponálta 
magát, elbocsátásuk zavart okozott. A jogakadémia 1923-as bezárása tovább fokoz-
ta az iskola válságát. Az ekkor már csak gimnáziumból és teológiai akadémiából álló 
nagy múltú intézmény tanári kara elöregedett. Az oktatás szakmai színvonala őrizte 
ugyan a korábbi értékeket, de a 20. század tudományos eredményei, az ezek elsajátítá-
sához szükséges nyugati nyelvek ismerete és az új nevelési módszerek nem érvénye-
sültek. Ebben a helyzetben kereste meg a Tiszánninenni Református Egyházkerület és 
a főiskola vezetősége az egyetlen lehetséges kiutat: reformokkal fellendíteni a halódó 
iskolát. Partnerre találtak gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterben, aki 1928-tól 
többször megfordult Sárospatakon, és a fővárosban is számos e tárgyú megbeszélésen 
elnökölt. Politikai segítségével és jelentős anyagi támogatásával a harmincas évektől 
ismét magas színvonalú oktatás folyhatott. Ennek legfontosabb elemei a következők 
voltak:

1. Bővült az iskola befogadóképessége. 1929-ben második emeletet húztak a gim-
názium épületére. Az egymás után létesülő kisebb, majd az 1938-ban újonnan 
megnyílt 40 fős Humán és az 1942-ben az Országos Nép- és Családvédelmi Alap 
támogatásával átadott 50 fős ONCSA internátusok jelentősen javították az el-
helyezési lehetőségeket. Ekkorra a nyilvános tanulók több mint háromnegyede 
internátusban lakott.

2. A gimnáziumban korszerű, bentlakáson alapuló oktatási modellt vezettek be. 
Ezt az 1931-ben megnyílt, újonnan épített 80 személyes Angol Internátus biz-
tosította, amely nem egyszerűen nyelvtanítási forma volt, hanem az angolszász 
nevelési modell, a ‚college’ adaptációja. A diákok újságot szerkesztettek, virág-
zott az önképzőköri élet, országos hírűvé vált a diákszínjátszás.

3. Magas szintet ért el a sportkultúra. A labdajátékok és a torna hátterét sportpá-
lyák biztosították, meghonosodott a tenisz, a vívás és a sportlövészet; a téli spor-
tok közül a korcsolya és a jégkorong, vízi sportként az evezés. 1931-re felépült a 
Kollégium csónakháza a Bodrog-parton.

4. 1929-ben megtörtént a hatvan évvel azelőtt állami kezelésbe vett tanítóképző 
visszavétele. A döntést a kormányzat a jogakadémia elvesztése miatt részben 
kárpótlásnak szánta. Az intézeti ág visszatérése a főiskola megújulásra törekvő 
szellemisége szempontjából nagy jelentőséggel bírt.

5. A húszas évek végétől a negyvenes évek elejéig olyan fiatal tanárok kaptak ka-
tedrát, akik a hagyományok mellett a század új értékeit is képviselték. Tipikus-
nak tekinthető közös vonásaik voltak, hogy többségükben pataki diákmúlttal 
rendelkeztek; tanulmányaikat legtöbben Eötvös-kollégistaként, és/vagy külföl-
dön, nem egy esetben a pataki kollégium ösztöndíjával végezték, emellett sokan 
a teológiát is abszolválták. Patakra visszatérve ambíciókkal telve, huszonévesen 
kezdték meg tanári pályájukat. Az új generáció által képviselt szellemiség hama-
rosan meghódította az iskolát. Fő képviselőik a gimnáziumban Bertha Zoltán, 
ifj. Harsányi István, Hegyi József, Képes Géza, Maller Sándor, Orbán István, 
Palumby Gyula, Szabó Gyula, Szabó Károly, Urbán Barna voltak (közülük töb-
ben Király István kedves emlékű tanárai).

6. A gimnáziumban 1935-ben Harsányi István vezetésével tehetségkutató moz-
galom indult, és a következő években tehetségvizsgás falusi gyerekek tucatjai 
nyertek felvételt. Mindez jelentősen kiszélesítette a kollégium szellemi vonzás-
körét, és első generációs értelmiségi korosztályok kibocsátását eredményezte.

7. Nem maradt el a haladó szellemű kísérletekkel a teológiai akadémia sem, amely 
a kor nemzeti-társadalmi kérdéseire próbált új módszerekkel választ találni. Eb-
ben két fiatal professzor játszott komoly szerepet, Újszászy Kálmán és Szabó 
Zoltán. 1931-ben elindították a faluszemináriumot, amelynek keretében a hall-
gatók szociológiai szempontok szerint tanulmányozták a falvak életét. 1936-ban 
megalakult a népfőiskola, s ezzel egy máig létező közművelődési-nevelési moz-
galom bontott szárnyat.

Mindezek alapján aligha meglepő, hogy az 1930-as és 1940-es évek pataki gimnazistái, 
tanítóképzősei és teológusai a kor színvonalán álló oktatásban részesülhettek. Az itt 
töltött évek valamennyiüknek életre szóló élményt jelentettek. Visszaemlékezéseik-
ben megemlítik a jó munkahelyi légkört, a közvetlen és nyílt tanár–diák kapcsolatot 
és az egész teljesítmény alapján történő értékelést (Berecz János); a bizalom és felelős-
ség elvét, a diákönkormányzat és az önnevelés magas fokát (Csizmadia Ernő); a de-
mokratikus közgondolkodást, a jellemnevelést és az erkölcsi tartást (Deme László); a 
diákönkormányzatot, a közösségek erejét és a szociális érzékenységet (Dobos László); 
a közösségépítést, benne a diákság reprezentatív szociális összetételét és az ebből fa-
kadó, ún. „humánus osztályharc”-ot (Fekete Gyula); az egyenlő bánásmódot és a gon-
dolkodásra nevelést (Huszár István); az egészséges puritanizmust, a szabadságharcos 
hagyományt és a jórészt demokratikus tanár–diák viszonyt (Király István); a közös-
ségformáló erőt, a képzés színvonalát és a toleráns iskolai légkört (Kőrösi József); a 
tehetségvizsgát, az internátusi életet, s az ’egész’ fontosságának felismertetését a ’ré-
szek’ másodlagos jelentőségéhez képest (Nagy János); a társadalom minden rétegét 
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befogadó, sokszínű szellemi életet (Vitányi Iván). A harmincas évek reformjai után 
a képzés elsőrangúvá vált, és ennek markáns eredményei lettek a pataki diákok által 
az 1960–70–80-as években elnyert tudományos fokozatok, egyetemi tanári címek és 
akadémiai tagságok. A tudományos közéletben ekkorra értek be azok az eredmények, 
amelyeket a pataki kollégium új szellemű tanári karának magas színvonalú oktató-
munkája az 1930-as és ’40-es években eredményezett. Megállapítható, hogy mind a 
gimnázium, mind a tanítóképző olyan szilárd alapműveltséget adott, amely alapján 
bármely egyetem követelményszintje teljesíthetővé vált.

1931-ben azonban a fenti eredményekből még semmi sem látszott. A 400. alapítási 
évforduló megünneplése tehát – a tradícióknak való megfelelésen túl – sokkal inkább 
a fellendülést megalapozó és támogató kormányzati attitűdöt köszöntötte, még ak-
kor is, ha – Sárospatak számára sajnálatos módon – a hazai politikai események 1931 
augusztusában a Bethlen-kormány lemondását eredményezték. Az 1931. szeptember 
30. – október 1-jei programokon mintegy 1400 meghívott vett részt, köztük a kor-
mányzó, valamint az immár „volt” kormánytagok – Bethlen István miniszterelnök, 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi és Wekerle Sándor pénzügyminiszter –, 
továbbá az MTA elnöke, az egyházkerületek püspökei és mások. Az ünnepély 30-án 
zászlóavatással kezdődött, majd a tanügyi kiállítás megnyitására került sor, köszön-
tőt mondott Elekes Imre gimnáziumi és közigazgató, megnyitó beszédet Klebelsberg 
Kunó. Ezt követte a szobrok leleplezése: az Iskolakertben felavatták a 100 éve elhunyt, 
volt pataki diák Kazinczy Ferenc, valamint fia, a szintén pataki diák Kazinczy Lajos 
mellszobrait. Mindkettőt Kazinczy Gábor ny. kúriai bíró, a Pataki Diákok Országos 
Szövetségének (PADOSZ) elnöke állíttatta. Beszédet mondott Balogh Jenő ny. igaz-
ságügy-miniszter, illetve Gulyás József gimnáziumi tanár. Ezután felavatták az iskola 
nagy patrónusa, Lorántffy Zsuzsanna szobrát, ezt Klebelsberg Kunó és a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) állíttatta. Beszédet mondott Vasady Béla teoló-
giai akadémiai igazgató. Ezt követte a Klebelsberg-arckép leleplezése az Angol Inter-
nátusban, itt Farkasfalvi Farkas Géza egyházkerületi főgondnok és az ünnepelt szólalt 
fel. A PADOSZ díszközgyűlésén az imateremben Czinke István ny. püspök imája után 
Kazinczy Gábor elnöki beszéde hangzott el, majd Finkey Ferenc jogászprofesszor, kú-
riai tanácselnök szólt az iskola jeles diákjairól és a pataki szellemről. Lőrinczy György 
író emlékezésének felolvasása után Panka Károly országgyűlési könyvtárigazgató, a 
PADOSZ Budapesti Egyesületének elnöke a fővárosiak üdvözletét tolmácsolta. Esti 
programként Harsányi Zsolt író Patak lelke c. darabját mutatták be a tápintézetben 
(több egymás utáni napon). A programot szerenád zárta az Angol Internátus előtt, 
Klebelsberg tiszteletére.

A főünnepélyre október 1-jén került sor: egyházkerületi díszközgyűlés az ima-
teremben, benne Dókus Ernő ny. egyházkerületi főgondnok ünnepi beszédével. Hor-
thy Miklós érkezése után keződött a templomi ünnepély: Janka Károly imája és ige-
hirdetése, Szabados Béla – Szigethy Ferenc: Ünneplő dalának előadása a kórus által, 
Dókus Ernő köszöntője, Elekes Imre közigazgató ünnepi beszéde, Szabó László Az ős 

iskola c. pályadíjnyertes versének felolvasása, Petri Pál közoktatási államtitkár üdvöz-
lete a kormány nevében, majd további 40 köszöntő hazai és külföldi egyházi, állami, 
kormányzati, tudományos, kulturális, oktatási intézmények nevében. Ezt történelmi 
felvonulás követte a tanítóképző udvarán, Novák Sándor gimnáziumi tanár rende-
zésében. Az új építkezések avatóünnepélyére az Angol Internátus előtt került sor, itt 
elhangzott Kovács Dezső – Gulyás József Avatódala, a gimnáziumi vegyeskar előadá-
sában, majd Farkasfalvi Farkas Géza avatóbeszéde és Trócsányi József professzor is-
mertető beszéde. Ezzel hivatalosan is megnyílt az Angol Internátus. Október 2-án 
kegyeleti kirándulásra került sor Széphalomba Kazinczy Ferenc sírjához, itt Balogh 
Jenő mondott beszédet.

Amikor Király István megkezdte iskolai tanulmányait, a gimnáziumba 439 tanuló 
járt, amely létszám 1938-ra 555-re emelkedett. 1931-ben az oktatói kar tizenkilenc főt 
számlált. Hét év múlva már huszonhárman voltak, miközben az tantestület átlagélet-
kora 43-ról 37,4 évre csökkent. A létszámnövekedés és a fiatalítás az 1931-ben indult 
angol tagozat kiteljesedésének köszönhető.

Király István gimnáziumi tanulmányai és eredményei

A Király István iskolai közösségéül szolgáló, 1931/32-ben indult I/a. osztály 36 nyil-
vános (csak fiúk) és 14 magántanulót (főleg lányok) számlált. A további években a 
nyilvános tanulók száma harminc körül mozgott, a magántanulóké folyamatosan 
csökkent (29/12, 30/9, 30/10, 30/8, 27/6, 29/4, 31/4). Az osztály egyik fele angol, 
másik fele humán tagozatos volt. Király István az utóbbiak közé tartozott, így latint 
nyolc évig, németet másodiktól hét évig, angolt ötödiktől négy évig tanult. Ez idő tájt 
négyfokozatú értékelés létezett. A tanulmányi előmenetel minősítése jeles (1), jó (2), 
elégséges (3) és elégtelen (4); az erkölcsi viselkedés példás (1), jó (2), szabályszerű (3) 
és kevésbé szabályszerű (4); az írásbeli külalak csinos (1), rendes (2), hanyag (3) és 
rendetlen (4) érdemjeggyel történt. 

Király István (az elsős osztálynévsorban Király István József) iskolai tanulmányi 
eredményei a nyolc év alatt végig kiemelkedően magas színvonalú teljesítményt mutat-
tak. Elsőtől hetedikig folyamatosan szerepelt a „kiváló tanulásukért s jó magaviseletükért 
a tanári kartól dicsérettel kitüntetett tanulók” évvégi névsorában. (Két évvel idősebb 
bátyja szintén kitűnő tanuló volt.) A VIII. osztály végén általános dícséretben részesült. 
Az első évet harmadmagával (Galambos Pállal és Kiss András Elemérrel, mindkettő 
angol tagozatos) osztályelsőként zárta. Két tárgyból jó jegyet (testgyakorlás, ének), a 
többiből jelest kapott. A második év végén is ez a két tárgy szerepelt „jó” értékeléssel a 
bizonyítványában, de így is ő volt a legjobb tanuló. A III., IV. és V. osztály végén tiszta 
kitűnőként abszolút osztályelső. Hatodikban becsúszott három „jó”: testgyakorlás, kül-
alak és magaviselet (ennek okait az életútinterjúban olvashatjuk); ez évben hárman is 
megelőzték a tanulmányi rangsorban: Huszthy Géza (angol t.), Kiss Miklós (humán t.) 
és Rivó Zoltán (humán t.). Hetedikben szintén három „jó” minősítése volt: testgyakorlás, 
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ének, külalak; ekkor is hárman lettek jobbak nála: Deme László (angol t.), Huszthy Géza 
és Kiss Miklós. Végül nyolcadikban újra az élre tört: harmadmagával, Huszthy Géza és 
az abban az évben csatlakozott Nagy Lehel (humán t.) társaságában színjeles eredményt 
nyújtott. (Király István évvégi osztályzatait a fejezet végén közöljük.)

Osztályzattal minősítették az ún. „rendkívüli” tárgyakat is. A harmadik évben a 
német társalgás kezdő csoportjában jelest, a negyedikben ugyanitt szintén jelest, vala-
mint francia nyelvből a kezdők között jelest; ötödikben a német társalgás immár ha-
ladó csoportjában és a francia nyelv haladó csoportjában egyaránt jelest; hatodikban a 
német társalgás haladó csoportjában jelest; hetedikben és nyolcadikban fizikai gyakor-
latokból jelest kapott. Az iskolai értesítők szerint hetedikben a főiskolai Nagykönyv-
tár rendszeres használója volt, nyolcadikosként pedig az évfolyamából ő kölcsönzött 
legtöbbször a gimnáziumi ifjúsági könyvtárból. Ami a külföldi tanulmányúton, illet-
ve kiránduláson való részvételét illeti, az 1937/38. tanévben Németországban járt, az 
1938/39. tanévben pedig – osztálytársával, Deme Lászlóval együtt – Németországban, 
Olaszországban és Svájcban. Feljegyezték néhány sportversenyen elért eredményét is. 
Ötödik osztályban kardvívásból jelest kapott. A Magyar Országos Torna Szövetség 
(MOTESZ; eredetileg Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége) Sárospata-
kon rendezett szertornaversenyein 1937. december 11-én vas jelvényt, 1938. decem-
ber 10-én bronz jelvényt szerzett.

Az iskolai előmenetel azonban nem csupán érdemjegyekben, hanem az egyes tárgyak 
elsajátításában nyújtott külön elismerésekben is testet öltött. Ezek anyagi fedezetét az 
iskola saját költségvetése, valamint az öregdiákok és támogatók által létesített külön-
böző díjalapok biztosították. A szorgalom általános elismerésére pénz- és könyvjuta-
lom szolgált. Király István az első tanév végén 5 P szorgalmi díjban részesült, továbbá 
jubileumi emlékérmet és a PADOSZ adományából Nagy Bronz Érmet vehetett át. 
Második év végén a Szívós Mihály alapból, mint legjobb tanuló 6 pengőt, emellett 2 P 
szorgalmi díjat, továbbá könyvjutalmat kapott (Jókai: A szabadságharc hősei). Harmadik 
év végén 8 P szorgalmi díjat, német társalgásból 4 P jutalmat, valamint könyvjutalmat 
(A sárospataki református őiskola története) nyert el. Negyedikben 11 P szorgalmi díjat, 
3 P német társalgási jutalmat és ismét könyvjutalmat érdemelt ki. Ötödik osztályban 
dr. Radvánczy Novotny Lajos adományából 10,50 P, továbbá 3 P német társalgási és 
3 P gyorsírási jutalomban részesült. Hatodikban 3 P német társalgási jutalmat kapott. 
Hetedikben 10 P szorgalmi díjat, a Kérészy István Alap terhére, németből nyújtott 
kiváló teljesítményéért 5 P díjat, továbbá 3 P fizikai gyakorló jutalmat és szokás szerint 
könyvjutalmat kapott. Utolsó évesként a dr. Batta István Alapból mint legjobb meny-
nyiségtanos 9,40 P, az Oláh Ernő Alapból mint református lelkész fia 4 P, a Kérészy 
István Alapból mint legjobb németes 10 P jutalmat, ezenkívül 5,80 P szorgalmi díjat 
és 2 P fizikai gyakorlatok jutalmat kapott.

További jelentős segítséget nyújtott Király Istvánnak és családjának az iskolai 
költségeket enyhítő kedvezmények rendszere. Csak az első tanévben fizetett teljes dí-
jat, az 1932/33., 1933/34., 1934/35. és 1935/36. iskolai évre az igazgatótanácstól fél 

tandíj-kedvezményt kapott. Az étkezésének költségeit jelentősen csökkentette, hogy 
1932/33-ban 46 P, 1933/34-ben és 1934/35-ben 50 P, 1935/36-ban 60 P tápintézeti 
kedvezményben részesült. A hetedik és a nyolcadik évben minden addigit meghaladó 
mértékű étkezési kedvezményt kapott: évi 200 pengőt a Dókus Ernő – Ragályi Ilona 
Ösztöndíj-alapítvány terhére.

Király István iskolai törekvéseit jól szemléltetik a tanulmányi versenyeken és pályá-
zatokon elért eredményei. Első országos sikerét harmadikosként érte el: a Magyar 
Ijúság Könyvei által 1934-ben A legjobb barátom témában meghirdetett fogalmazás-
pályázaton munkája bekerült a legjobb öt írásmű közé.

Az 1937/38-as tanév különösen sikeres volt számára. A Magyarosan c. akadé-
miai nyelvművelő folyóirat A magyar diák hivatása anyanyelvünk védelmében címmel 
hirdetett pályázatot, s a beérkezett 422 dolgozat közül az első díjat (100 pengőt) a VII. 
osztályos Király István nyerte 33 oldalas, gépírásos pályaművével. Részlet a bírálatból: 
„Befejezésül egy sereg idegen szóra ajánl maga-alkotta magyar szót. A szerző mindvé-
gig ura a tárgynak. A nyelvhelyességi irodalomban biztos és nagy területre kiterjedő 
jártassága van, minden fontosabb állítását egész sereg szakirodalmi hivatkozással erő-
síti meg vagy abból vonja le. Anyagát igen ügyesen csoportosítja, fejtegetése logikusan 
fűzött gondolatsor fonalán halad, minden zökkenés nélkül. Feltűnő stílusának kifor-
rottsága. Nyelve színes és változatos.” Pintér Jenő akadémikus, tankerületi főigazgató, 
versenybizottsági elnök levélben gratulált Király Istvánnak, a következő szavakkal: 
„Úgy látszik, Sárospatakon még élnek Kazinczy Ferenc nemes eszméi. Amíg ez a szel-
lem nem vész el, nemzetünk megnyugvással nézhet jövője elé.”

Elnyerte az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE) által kitűzött 300 
pengős első díjat 72 gimnázium 137 növendéke közül a Miért válasszuk életünk hiva-
tásának a kereskedői pályát? kérdésre. A bíráló bizottság szerint a dolgozata „egészen 
kiváló teljesítmény, és kiemelkedik az összes benyújtott pályamunkák közül. A feladott 
kérdést a legjobban fogta meg, kitűnően jellemzi a kereskedelem jelentőségét. Stiláris 
készsége mellett a munkához fűzött jegyzetekben, ahol a vonatkozó irodalmat is felso-
rolja, bizonyságát adta annak, hogy a kérdéssel behatóan foglalkozott, és jártasságra tett 
szert”. Az OMKE c. lap 1938. június 25-i számában fényképes interjú jelent meg vele.

A Műszaki Világ szerkesztősége által a pataki gimnázium tanulói számára kiírt 
pályázaton a felsős osztályok közül a legjobb mű szerzője ugyancsak Király István volt, 
jutalma a 120 pengős pályadíj és A modern technika c. könyv. Dolgozata Kik viszik előre 
a civilizációt? címmel megjelent a Műszaki Világ 1938. április 16-ai számában.

A legjelentősebb sikerét nyolcadikosként érte el. 1939 tavaszán az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Versenyen magyarból, 52 versenyző között, első helyezett lett. 
A bíráló bizottság elnöke ekkor is Pintér Jenő volt. A győzelemről nemcsak a sárospa-
taki orgánumok adtak hírt, a Pesti Hírlap kétszer is beszámolt róla.

Az érettségi vizsgákra 1939. május 15–17. és 19-én (írásbeli), valamint június 20–24-én 
(szóbeli) került sor. A vizsgaelnöki tisztet a két előző gimnáziumi igazgató töltötte be. 

K i r á l y  I s t v á n  é s  S á r o s p a t a k K i r á l y  I s t v á n  é s  S á r o s p a t a k



242 243

Az egyházkerület Novák Sándort, a VKM Elekes Imrét delegálta. Az írásbeli érettségi 
tételek az alábbiak voltak: a) Magyarból: 1. Költőink mint a magyar fájdalom és remény 
kifejezői. (Különös tekintettel a szabadságharc előtti és utáni korra.) 2. A hőterjedés gya-
korlati vonatkozásai. b) Humán tagozatosoknak latinból: C. Sallustius: Bellum Catilinae: 
60, 61c. c) Angol tagozatosoknak latinból: Tibullus: I. 3. 35–62. sor. d) Angolból: Az első 
nevezetes nap Ábel életében. (Tamási Áron után.) e) Németből: Petőfi levele feleségé-
hez. (Marosvásárhely, júl. 29. 1849.). A szóbeli érettségin a diákok a következő tárgya-
kat teljesítették: magyar, latin, angol, német, történelem, mennyiségtan, természettan. 
(Az angol nyelvi tagozatos érettségit a kultusztárca 1937-ben engedélyezte.)

Az érettségi vizsgák eredményei visszaigazolták az addig nyújtott iskolai teljesít-
ményeket. Kitüntetéssel érettségizett Király István, Kiss Miklós és Nagy Lehel, vala-
mint Mátyás Sarolta és Novák Éva magántanulók. Jelesen érettségizett Deme László, 
Huszthy Géza és Rivó Zoltán. Az iskolai értesítő rögzítette az érettségizett diákok 
pályaválasztási döntéseit: református lelkészi továbbtanulást, illetve elhelyezkedést 2, 
tanárit 5, rajztanárit 1, katonait 6, jogit 4, hírlapíróit 1, mérnökit 4, orvosit 2, állator-
vosit 1, gyógyszerészit 1, vasútit 1, jegyzőit 1, banktisztviselőit 1, iparit 1, kereskedel-
mit 3, gép- és gyorsírásit 1 fő választott. Király István – mint tudjuk – a tanári pályát 
választotta.

Az 1938/39-ben végzettek csengőbúcsújára – Patakon így nevezik a ballagást – 
május 10-én került sor. A búcsúbeszédet Király István tartotta. A korabeli tudósítás 
szerint „a főiskola szeretetéről nagyon szép szavakkal tett vallást, bizonyítva búcsúzó 
társai nevében is, hogy ez a szeretet nem pusztán szavakban áll”.

Az Angol Internátusban

A Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumának 1931-ben megnyílt angol tago-
zata és a bentlakást biztosító Angol Internátus a két világháború közötti klebelsber-
gi oktatáspolitikai koncepció egyik úttörő jellegű megvalósulása volt. Jogalapját az 
1924. évi középiskolai törvénnyel létesített reálgimnáziumi szervezeti forma képezte, 
amelyben a latin terhére bevezették az angol nyelv tanítását. Sárospatak ettől kezdve – 
a gödöllői premontrei gimnázium 1938-ban létesült francia, és a pannonhalmi bencés 
gimnázium 1939-ben indult olasz tagozatával együtt – a nyugati kultúra térnyerését 
és az európai nyitást szimbolizálta. Az Angol Internátusban biztosított magas szintű 
oktatási kínálat – önálló igazgató, saját tantestület nyelvtanárokkal, angol anyanyelvű 
lektorokkal, nem angol szakos nevelőtanárokkal, sport-tanárokkal és teológus felü-
gyelőkkel – és kényelmi ellátás – központi fűtés, fürdő, saját étterem, önálló újság 
(College News), közművelődési és sportlehetőségek – miatt az eredetileg 80 főre ter-
vezett, 1939-től 110, 1941-től 137 férőhelyesre bővített intézmény egyre fokozódó 
népszerűségnek örvendett. Nem volt olcsó: a teljes ellátásos tanulók internátusi díja 
az 1931/32-es tanévben évi 1400 P, 1932/33-től 1300 P volt, amelyet négy részletben 
lehetett befizetni. Mellettük – a kevésbé jómódúaknak, csak bentlakásra – alacsonyabb 
térítési kategória is létezett, évi 250 P térítési díjjal. Teljes ellátással az induláskor 20, 

a következő tanévben 40 diákot, csak bentlakásra először 29, majd 35 növendéket 
vettek föl. A tanulók társadalmi összetétele folyamatosan módosult. A belső arányok 
a kezdetben főleg középbirtokosok gyermekeiből álló közösségben a harmincas évek 
végére, negyvenes évek elejére a tehetségvizsgás, első generációs értelmiségi diákok 
javára változtak.

A harmadik térítési kategória a tetőtérben kialakított manzárdszoba lakóit je-
lentette. Ide tizenkét ún. „jótéteményes”, tehát szegény sorsú, példás magaviseletű, 
jeles előmenetelű, református vallású, de nem kizárólag angol tagozatos tanulót vettek 
föl. A manzárdosok egyetlen, tágas helyiségben laktak, itt is tanultak. Bútort, matra-
cot, ágyterítőt, takarítást az intézet biztosított. Étkezni – mint a második kategóriások 
– csoportosan a főiskolai tápintézetbe jártak, egyébként a többi internátusi növendé-
kekkel azonos elbánásban részesültek. A közös reggeli és esti áhítaton szintén részt 
vettek. Hetenként egyszer kötelező volt a fürdés. A manzard összetétele idővel a teljes 
gimnáziumi korosztályt lefedte, az 1935/36. tanévben például másod-, negyed-, ötöd, 
hatod-, heted- és nyolcadéves tanuló egyaránt lakott itt. Király István a tanulmányai 
során végig a manzárd szoba lakója volt, éveken át a bátyjával együtt. Osztálytársai 
közül manzardos volt Kiss Miklós és az utolsó két évben Deme László.

Az iskolai értesítők rendszeresen közölték a manzárdos tanulók névsorát és té-
rítési díját, továbbá a következő tanévre felvetteket, mert a nyilvánosság erősítette 
a pataki iskola e téren is kivívott vonzerejét. A térítési díj a normál internátusi díj 
töredéke volt: az első tanévben évi 100, később 120 pengő, de aki korrepetálást vállalt, 
annak csak 80, 1934/35-től pedig mindössze 60 pengőt kellett fizetnie. Az internátusi 
növendékek közül korrepetálásra szorulók elsősorban a manzárdosok közül kaptak 
segítőt. A csoportokban végzett felkészítésért az intézet, az egyéni foglalkozásért az il-
lető növendékek szülei díjazták őket. Ez egyéb vonatkozásban is helyesnek bizonyult: 
ahogy az iskolai értesítő fogalmaz: a gazdasági és szellemi értékek kölcsönös kiegyen-
lítődése folytán baráti kapcsolatok szövődtek.

Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Király István életútinterjújában az ún. „man-
zárd-élmény” ennél jóval árnyaltabban, olykor kifejezetten sötéten érzékelteti a népi–
urbánus ellentétet, s ehhez jönnek a dzsentri környezettel szembeni ellenérzései. Ezek 
alapját elsősorban a származás és a családi helyzet különbségei képezték, s nyilván erő-
sen hozzájárultak ahhoz, hogy Király 1945 után a politikai baloldalt választotta. Mégis 
akkor járunk el helyesen, ha észrevesszük a diákok által – fogalmazzunk így: „önhi-
bájukon kívül” – magukkal hozott, társadalmi osztályhelyzeten átnyúló, azt felülíró 
összetartó erőt. Barátságok valóban kialakultak, és a gimnázium pozitív pedagógiai és 
szaktudományi nevelő szerepét soha nem tagadó Király István tudta, hogy az iskolai 
légkör még konfliktusos helyzetekben (pl. a bátyja önképzőköri elnökválasztása) sem 
éleződött a végletekig. A teljesítményt ugyanis – a fair play szabályai szerint – min-
denki elismerte. Ez látszott Király versenygyőzelmei után, mint ahogy bátyja is ta-
pasztalhatta, hogy sikereiről (pl. a gyorsíróverseny és a vívóbajnokság megnyeréséről) 
beszámolt a kizárólag angol tagozatosok által szerkesztett College News.
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Az Erdélyi János Önképzőkörben

Az iskola legnagyobb múlttal rendelkező és legtekintélyesebb ifjúsági szervezete az 
1869-ben alakult Erdélyi János Önképzőkör volt. Névadója, Erdélyi János (1814–
1868) költő, irodalomtörténész, az MTA tagja, 1824–37 között a pataki iskola diákja, 
1851–67-ben professzora, közigazgatója, könyvtárnoka. Irányította a Kollégium 300. 
fennállási évfordulójának megünneplését 1860-ban, amelyet különböző bel- és kül-
politikai okok miatt sem 1831-ben, sem az ezt követő három évtizedben nem tudtak 
megrendezni (a kollégium csak 1860-ban kapta vissza szabadságjogait). Az ünnepségre 
1860. július 7–8-án kb. 24–26 ezer (!) öregdiák és érdeklődő érkezett az ország minden 
részéről. Erdélyi János nevét és szellemiségét a korabeli pataki iskola zászlajára tűzött, 
általa fogalmazott jelmondat vitte tovább: „Három fáklyám ég: hit, haza, emberiség”.

Az Önképzőkör – mint az összes iskolai egylet – önkormányzati elven műkö-
dött, párhuzamos tanárelnöki és ifjúsági elnöki vezetéssel, tanévenkénti tisztújítással. 
(Király felsőbb éves időszakában a tanárelnök Harsányi István volt.) Eleinte csak 7–8. 
évfolyamos gimnazisták lehettek a tagjai, de a 20. század elejére a belépési életkort 
5. osztályig csökkentették. 1935-ben ugyancsak Harsányi István szervezte meg a „kis 
önképzőkört”, a 10–14 évesek számára, Király István itt olvasta fel élete első dolgoza-
tát, Realizmus és romantika címmel. (A kör egy év múlva felvette Arany János nevét.) 
Királynak tehát az Erdélyi János Önképzőkörhöz való csatlakozása előtt volt ilyesféle 
tapasztalata.

Az önképzőköri „választások” fontos iskolai közéleti eseménynek számítottak, 
az elnyert tisztségek betöltőit tisztelet övezte. Király István rögtön V. osztályosként, az 
1935. szeptember 13-án tartott alakuló gyűlésen bekerült az önképzőkör tisztikarába, 
mint választmányi tag. Az ifjúsági elnök ekkor a végzős Mészöly Dezső (később jeles 
költő, műfordító) lett, a tisztikarban a VII. o. Király Kálmán is helyet kapott. Az 1936. 
szeptember 14-ei gyűlésen Király Istvánt az egyik alkönyvtárossá választották; ekkor 
a bátyja lépett az elnöki pozícióba. 1937. szeptember 9-én Király István pénztárnokká 
avanzsált. Végül, VIII. osztályosként csúcsra ért: az önképzőkör 70. évét indító 1938. 
szeptember 17-ei gyűlésen elnökké választották. Mellette a titkár osztálytársa, Deme 
László (későbbi nyelvészprofesszor, aki egy interjújában Király Istvánt a legjobb barátjá-
nak nevezte) lett, a jegyző és a szavaló szakosztály vezetője az eggyel alattuk járt, tragikus 
sorsú színházrendező, Horváth István (Király internátusi „tanítványa” és barátja). Említ-
sünk meg további két választmányi tagot: Pécsi Sándor VII. o. (utóbb zseniális színész) 
és Fekete Gyula V. o. (később ismert szép- és közíró) tanulókat. Az iskolai értesítő inter-
nátusi fejezete külön hangsúlyozta, hogy Király személyében „manzárdistát” választottak 
elnökké – persze ez két évvel korábban a bátyjára is igaz volt.

Király István az önképzőkörben nemcsak tisztségviselőként, hanem szorgalmával 
is kitűnt. Az önképzőkör pályatételei, pályadíjai és jutalmai között az 1936/37. tanévben 
15 pengős magyar irodalmi, 4 pengős eredeti verspályázati, 8 pengős novellapályázati és 
2,50 pengős német műfordítási díjat nyert. Az 1937/38. tanévben német nyelvből 10 P 
jutalmat, az 1938/39. tanévben 10 P összegben a „legjobb bíráló” díjat kapta.

Az I. Rákóczi György Egyesületben

Az 1916-ban alakult I. Rákóczi György Egyesület a gimnázium vallásos jellegű di-
ákszervezete volt. A névadó erdélyi fejedelem uralkodói jelmondata – „nem azé, aki 
akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róm 9,16) – jelzi, hogy az 
iskola körültekintően járt el, amikor nevet választott annak az ifjúsági egyesületnek, 
amely fő feladatául a református lélekművelést, az evangéliumi szellem és a jézusi val-
láserkölcs hirdetését vállalta. A tárgyalt korszakban az egyesület 350–400 főt számlált, 
a tagság a gimnázium protestáns vallású diákjainak (az összes nyilvános tanuló létszá-
mának kb. 80%-a) kötelező volt. Az egyesületet állandó tanárelnök vezette (ebben az 
időben Bódy Dénes vallástanár), mellette a gimnazistákból álló, évente újraválasztott 
tisztikart elnök, titkár, jegyző, könyvtáros, pénztáros és nyolcfős választmány (V–
VIII. évfolyamonként 2-2 diák) alkotta. A választmányi tagság alsó életkori határa 
összefüggött a 14 éves korban esedékes konfirmációval.

A konfirmáció – azaz a keresztyén vallás hit- és erkölcstani kérdéseiről és a re-
formátus bibliai hitigazságokról való számadás – a tanév jelentős eseményének számí-
tott. Király István konfirmációjára 1935. május 30-án, áldozócsütörtökön került sor, 
további 55 iskolatársáéval együtt, a főiskolai imateremben, ünnepi istentisztelet és 
úrvacsoraosztás keretében. Ezt megelőzően a kikérdezés május 24-én, a gimnáziumi 
igazgató és az osztálytanárok jelenlétében történt. A konfirmáltak első úrvacsoráját, a 
tanári kar és a hozzátartozók jelenlétében, Szabó Zoltán teológiai tanár és Bódy Dénes 
gimnáziumi vallástanár együttesen szolgáltatták.

Az V. évfolyamos Király István az I. Rákóczi György Egyesület 1935. október 
4-ei közgyűlésén rögtön bizalmat kapott mint választmányi tag. A következő tan-
évben nem indult vagy nem jelölték. Az 1937. szeptember 24-ei közgyűlésén ismét 
választmányi tag lett, ekkor Deme Lászlóval együtt képviselték a VII. osztályosokat. 
Utolsó évesként – feltehetőleg egyéb elfoglaltságai miatt – nem vett részt az egyesület 
vezetésében.

Király István V. és VI. évfolyamosként rendkívüli aktivitást tanúsított az I. Rá-
kóczi György Egyesület által kitűzött pályadíjak elnyerésében. Az 1935/36. tanévben 
megnyerte a latin (Philippus de Grevia latin költeményének műfordítása, két fordí-
tás, 2 P és 1 P), a „Vallásos novella bibliai történet alapján” (két novella, 4 P és 2 P), 
a „Halottak kultusza a különböző vallásokban és azok lélektani magyarázata” (3 P) és 
„A 400 éves kálvini Institutio jelentősége” (2 P) pályatételeket, összesen 14 pengőt. Az 
1936/37. tanévben megnyerte a német (Nagel: Esgehtdem Tagentgegen c. költemé-
nyének műfordítása, 3 P), az „Eredeti vallásos novella” („Belsazár halála”, 2 P.) pályaté-
telt, továbbá latin műfordításáért (Wipo: Victimae paschalis c. himnusza) dicséretben 
részesült. A következő két tanévben a neve nem szerepel a díjazottak között, valószí-
nűleg nem is nevezett. E mögött aligha kell ideológiai okot keresnünk, inkább arról 
lehetett szó, hogy a többi, sok esetben országos jelentőségű tanulmányi pályadíjak és 
ösztöndíjak mellett ezek már nem fértek bele az idejébe.
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A Sárospataki Ifjúsági Közlöny szerkesztőségében

A Sárospataki Ijúsági Közlöny, a pataki kollégiumi ifjúság öntevékeny iskolai havilapja 
1884. szeptember 15-én indult, s a tanévekhez igazodó évfolyam-, ezen belül folyamatos 
oldalszámozással, évi tíz, részben összevont lapszámmal, hat és fél évtizeden át jelent 
meg; utoljára 1948 márciusában. A folyóirat helyet adott az ifjúság iskolai és egyleti éle-
tével kapcsolatos híreknek, tudósításoknak, szemlecikkeknek, közreadott verseket, no-
vellákat és szakcikkeket. Megjelentette a már végzett diákok írásait, a régi diákélettel, az 
öregdiák-mozgalommal, a neves adományozókkal kapcsolatos cikkeket. A lap vezetésé-
ben a tanárok mellett teológusok, tanítóképzősök és gimnazisták egyaránt részt vettek.

Király István neve először harmadikos gimnazistaként jelent meg a lapban. Az 
1934. május–júniusi szám Három gimnázista diák kitüntetése címmel arról tudósított, 
hogy a Magyar Ijúság „legjobb barátom” című szépirodalmi pályázatán az öt legjobb 
közé három pataki gimnazista, köztük Király István is bekerült. „Sic itur ad astra!” – 
zárta sorait a szerkesztő.

Király tanulmányi sikerei ezt követően is rendre olvashatók voltak, ezeket az 
iskolai előmenetelének tárgyalásnál részleteztük. Első önálló publikációja az 52. évfo-
lyam 4–5. számában (1936. december – 1937. január) jelent meg. Hatodikos tanuló-
ként Az ötven illér című novellát tette közzé. (A bátyja ekkor a lap főmunkatársa.) Ezt 
követte ugyanebben a tanévben az Este lett című verse (7–8. szám, 1937. március–áp-
rilis). Második versét (Egy régi emlék) az 53. évf. 1–2. szám közölte (1937. szeptem-
ber–október). Végül az 54. évfolyam 8–9. számában publikált: előfizetési felhívást tett 
közzé osztálytársainak saját verseskötetére (1939. április–május). (A fejezet végén a 
publikációkat közöljük.)

Utolsó éves gimnazistaként – talán az önképzőköri elnöki tisztségére is tekintettel 
–, az 1938. október 12-én megtartott tisztújításon bekerült a lap vezérkarába. A főszer-
kesztő ekkor Z. Elek Béla teológus, a felelős szerkesztő Vályi József segédlelkész, azévi 
szenior (tehát a Főiskolai Ifjúsági Egylet elnöke) volt. Munkájukat öttagú szerkesztő bi-
zottság segítette: három teológus, egy tanítóképzős és egy gimnazista: ez utóbbi pozíciót 
töltötte be Király István az 1938/39. tanévben, a lap 54. évfolyamában. A lap főmunka-
társi gárdáját további hat teológus, két tanítóképzős és két gimnazista alkotta, az utób-
biak között volt Deme László. A hírrovatot és a kiadóhivatalt egy-egy teológus vezette.

A Nagy Sándor Gyorsírókörben 

Ma, a számítógépes hangfájlok és konvertáló programok korában a gyorsírás 
különösebb jelentőséggel nem bír, de abban az időben és még évtizedekig az 
információlejegyzés leggyorsabb formájának számított. Patakon a diákoknak volt 
lehetőségük ennek elsajátítására. Az öntevékeny mozgalmat irányító Főgimnáziumi 
Gyorsírókör 1905-ben alakult, később felvette a volt pataki diák Nagy Sándor (1844–
1918) műegyetemi könyvtárőr, a gyorsírás hazai továbbfejlesztője, tankönyvírója, a 
Magyar Gyorsírók Egyesületének megalapítója nevét. A harmincas években a gyors-

írókör az első félévben hetenként kétszer, a második félévben hetenként egyszer gya-
korló órát tartott, házi bajnokságot rendezett és regionális versenyeken indult. Király 
István neve negyedikesként bukkan föl először az iskolai értesítőben: az iskolai házi 
versenyen a 150 szótag/perc kategóriában bronzérmet és 3 pengőt nyert. Ugyanebben 
a tanévben csapattag volt a sátoraljaújhelyi körzeti versenyen, ahol „szép eredményt” 
értek el. A következő tanévben, 1935. december 7-én megnyerte a 150-es versenyt, 5 
P jutalommal. (Az abszolút profik 500-on, a gimnáziumban a leggyorsabb diákok 300-
on írtak, a bátyja 200-on versenyzett.)

Király István gimnáziumi tanárai

Király István pályaválasztásában meghatározó jelentőséget tulajdonított egykori taná-
rainak. Elismeréssel gondolt rájuk, és számos interjúban, cikkben felidézte emléküket. 
Különösen az 1981-ben publikált Az intellektuális város: Patak, a szellemi nevelő című 
írása tartalmazza ilye n jellegű emlékeit (a fejezet végén olvasható). Az alábbiakban 
őket mutatjuk be. A doktori címeket a tanári kar szakmai színvonalának, a származást 
a pataki iskola szellemi vonzáskörzete trianoni határokon átnyúló jellegének érzékel-
tetésére közöljük.

1931-ben a gimnáziumot és az Angol Internátust egyaránt Elekes Imre (1872–
1951) vezette. Az erdélyi születésű magyar–latin szakos tanár 1904-ben lépett szolgálat-
ba Patakon, 1927-től hat évig volt a gimnázium igazgatója, közben kétszer közigazgató 
(vagyis a teljes intézményi vertikum vezetője). Oroszlánrészt vállalt a 400 éves ünnep-
ségek megszervezésében, az ehhez kapcsolódó beruházások, különösen az Angol Inter-
nátus lérehozásának irányításában. 1931-ben ő lett az Angol Internátus első igazgatója 
is, innen vonult nyugalomba 1934-ben. A Marosvásárhelyről 1900-ban Patakra érkező, 
szintén magyar–latin szakos Novák Sándor (1877–1960) 1933-tól négy éven át igazgatta 
az iskolát. Őt 1938-ban a történelem–latin szakos Tárczy Árpád (1889–1967) követte, 
aki 1947-ig volt igazgató. Tárczy 1927-től oktatott Patakon, ő volt Király István első 
osztályfőnöke az 1931/32., majd az 1933/34. tanévben. Az Angol Internátust 1934-től 
1947-ig a volt pataki diák Szabó Gyula (1905–1972) igazgatta, aki 1931 óta angol–latin–
vallás szakos tanár, 1947-től pedig a gimnázium igazgatója az 1952-es államosításig.

Király István legkedvesebb tanárának, akit közírói pályája elindítójának tekin-
tett, a vajdasági származású, magyar–német szakosként 1920 óta Patakon tanító dr. 
Jakob Károlyt (1890–1951) tartotta, aki a második osztályban, majd negyediktől nyol-
cadikig osztályfőnöke volt. Halász Dénes (1875–1960) 1911-től 1940-ig magyar–latin 
szakos tanár, vele Adyról beszélgetett. A matematika–fizika–filozófia szakos dr. Urbán 
Barnabás (1897–1985) 1926-tól, a Testnevelési Főiskola első végzős évfolyamán ab-
szolvált sokoldalú (jogot is végzett) testnevelő tanár Szabó Károly (1905–1988) 1928-
tól tanított Patakon. Nagy utat járt be Székelyudvarhelytől a Zeneakadémiáig dr. Szabó 
Ernő (1904–1982) hegedűművész, a pataki kollégium 1929-ben munkába állt zene-
tanára. A marosvásárhelyi származású, történelem–földrajz szakos dr. Orbán István 
(1904–1999) 1930-ban lépett a tantestületbe.
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A Király Istvánt tanító pedagógusok között több egykori pataki diák akadt, akik 
a bevezetőben már említett új szellemet képviselték. A később országos hírű költő-
műfordítóvá vált Képes Gézát (1909–1989), aki 1934-től 1940-ig magyar–német–angol 
szakosként és angol internátusi felügyelőként tért vissza, egyik mesterének tartotta. 
Ő hívta fel Király figyelmét József Attilára. Jellegzetes humoráról számos anekdota 
tanúskodik, közülük két Király Istvánnal kapcsolatosat a fejezet végén közlünk. A ma-
gyar–latin szakos dr. Harsányi István (1908–2002) 1933–45 között volt tanár, önkép-
zőkört vezetett, elindította a tehetségkutató mozgalmat; ő adta Király kezébe Tamási 
Áront. Királyt közvetlenül nem tanította, mégis példaképének tekintette. A magyar–
latin–görög szakos Hegyi József (1912–1995) 1935-től tanított Patakon, Király nála 
látott először Németh László-kötetet.

Király István és Sárospatak kapcsolata 1939 után

Király István számára Sárospatak, illetve a pataki szellemiség élete végéig sajátos kul-
turális örökséget és értékrendet, erkölcsi tartást és puritán életszemléletet jelentett. 
Élvezte az öszöndíjalapok előnyeit, ismerte a harmincas évek elején-közepén fényko-
rát élő pataki öregdiák-mozgalmat: önképzőköri elnökként 1939 áprilisában levélben 
kérte Panka Károlyt, a PADOSZ Budapesti Egyesülete elnökét, hogy hogy három di-
áktársa (Deme László, Kiss András, Tatár Zoltán) verseinek megjelenését támogassák.

A gimnázium és Király István kapcsolata az érettségi után sem szakadt meg. A 
főiskola tervszerű tanári utánpótlás-nevelő programja keretében hozzájárultak egye-
temi tanulmányainak költségeihez, de kikötötték, hogy ezt csak akkor veheti igénybe, 
ha a pályázatában megjelölt magyar–német szakra iratkozik be. Így is történt: Király 
István a pataki főiskola támogatásával végezte el az egyetemet. Az özv. Pogány István-
né Alapból 1939/40-ben évi 500 P, 1940/41-ben 750 P, 1941/42-ben 600 P, 1942/43-
ban 700 P tanárjelölti ösztöndíjat kapott.

Természetes tehát, hogy Sárospatak és az iskola sorsának alakulását később is fi-
gyelemmel kísérte. Egykori iskolájába tanárként való visszatérését a világháborút kö-
vető rendszerváltozás ellehetetlenítette, másrészt ezt akkor már ő maga sem erőltette, 
hiszen a kommunista párt értelmiségi holdudvarába pozícionálta magát. Az ötvenes 
éves politikai viharai közepette kevés módja nyílt a kapcsolattartásra, Patak ugyanis a 
külvilág számára az egyházi múltat képviselte, még ha annak haladó társadalomszem-
lélettel bíró változatát is.

Csakis a sommás politikai közmegítélésssel magyarázható, hogy – 1945 utáni 
nevén – a Sárospataki Református Kollégium oktatási egységei a második világhá-
borút követő politikai fordulat után fokozatosan megszűntek vagy állami kezelésbe 
kerültek. A népfőiskola 1948-ban fejezte be működését. Az Angol Internátus 1949-
ben fölvette Kossuth Lajos nevét, egy évre rá megszűnt, a könyvtárát átköltöztették 
a Nagykönyvtárba. Ugyancsak 1950-ben került sor a tanítóképző államosítására. A 
következő évben bezárt a teológiai akadémia. (A sors különös egybeesése, hogy Ele-
kes Imre volt gimnáziumi és közigazgató, az Angol Internátus alapító igazgatója egy 

nappal azután hunyt el, hogy a Református Egyetemes Konvent kimondta a pataki 
teológia megszüntetését.) Végül a gimnáziumot és diákotthonjait is elvették: az iskola 
1952. augusztus 1-jétől állami Rákóczi Gimnáziumként működött tovább. Az egykori 
Kollégiumból csak a Nagykönyvtár maradt meg egyházi intézményként, s Újszászy 
Kálmán vezetésével tudományos gyűjteményként őrizte a jogfolytonosságot.

Király István számára a Sárospatakkal való ismételt, mély nyomot hagyó talál-
kozásra diákéveinek kezdetéhez képest pontosan negyedszázaddal később került sor, 
az iskola alapításának 425. évfordulós ünnepségén. A történelmi múlt és a jelenkor 
összhangját a kormányzat azzal teremtette meg, hogy a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa 1956. május 18-án „érdemes és eredményes munkássága elismeréséül” A Munka 
Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozta a sárospataki Rákóczi Gimnázium-
nak. A döntés nyilvánvalóan nem az államosítás óta eltelt négy év munkáját honorál-
ta, hanem – a korszak kitüntetési politikájának jellegzetes logikájával – úgy legitimálta 
az állami iskolát, hogy egyben felvállalta az egyházi gyökereket. Ilyen körülmények kö-
zött különösen pikáns helyzetet teremtett az öregdiákok meghívása, hiszen az immár 
állami intézmény értelemszerűen csak az államosítás előtt végzett személyiségekkel 
büszkélkedhetett.

A gimnáziumi évforduló fő ünnepélyére 1956. május 20-án került sor, hivatalo-
san „a Rákóczi Gimnázium alapításának 425. évfordulója alkalmából”, jóllehet a „Rá-
kóczi” nevet az iskola alig négy éve viselte. A programok reggel a IV. osztályosok csen-
gőbúcsújával kezdődtek. Az ünnepséget délelőtt a gimnázium Dísztermében (a koráb-
bi és mai Imateremben) Deme László, a megyei tanács elnökhelyettese (nem azonos a 
nyelvész Deme Lászlóval) nyitotta meg. Őt követte a gimnázium DISZ-szervezetének 
köszöntője, majd Képes Géza egykori diák és tanár, ekkor már háromszoros József At-
tila-díjas költő, műfordító ünnepi ódája hangzott el. Az 1952-ben Szabó Gyulát váltó 
Komáromy Béla gimnáziumi igazgató ünnepi beszédét a tanítóképző énekkari előadá-
sa vezette fel. Őket a gimnázium kórusa követte. Délután az Iskolakertben testnevelési 
bemutatóra került sor. Este irodalmi és zenei műsort rendeztek a Díszteremben. A 
fellépő, viszonylag fiatal – harmincas, negyvenes éveikben járó – írók, művészek va-
lamennyien az egykori református gimnázium diákjai voltak, többségükben ekkorra 
kifejezetten az új szocialista realista kultúra élharcosai. Az est megnyitóját Király Ist-
ván, ekkor már Kossuth-díjas irodalomtörténész tartotta. Képes Géza saját verseiből 
szavalt. A József Attila-díjas Fekete Gyula Az örök szeptember című novelláját olvasta 
fel. Béres Ferenc énekművész, a Honvéd Együttes szólistája kuruckori dalokat énekelt. 
Az ugyancsak József Attila-díjas Mészöly Dezső verseiből és műfordításaiból adott 
elő. Koroda Miklós író sárospataki élményeiről számolt be. Az estet Béres Ferenc régi 
pataki diákdalokkal zárta. Ezután a Mudrány-terem (volt tápintézet) adott otthont a 
táncos rendezvénynek.

Nyilvánvaló, hogy a meghívott öregdiákokat úgy választották ki, hogy igazolják 
az egyházi múlt és a szocialista építőmunka összetartozását. Ezzel persze óhatatlanul 
magasra értékelték a háború előtti oktatást, hiszen a meghívottak életútja az angol ta-
gozat sikerességét, illetve az Erdélyi János Önképzőkör tehetségnevelő munkáját iga-
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zolta. A dicső múlt folyamatosságát volt hivatva igazolni az emléktábla is, amelyet a 
gimnázium folyosóján helyeztek el. A sárospataki kollégium nagy tanítványai c. névsor 
86 nevet tartalmazott időrendben, kiemelve II. Rákóczi György, Bethlen Miklós, Bes-
senyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, Tompa Mihály, 
Erdélyi János, Izsó Miklós, Szemere Bertalan, Gárdonyi Géza, Komáromi János, Mó-
ricz Zsigmond, külön kiemelve Kossuth Lajos nevét. A lista végére Képes, Mészöly, 
Király, Pécsi Sándor (kétszeres Kossuth-díjas színművész), Fekete és Béres neve került.

Király István számára egykori iskolájának eme gesztusa helyretette önértéke-
lésének az ötvenes évek közepén megrendült elemeit, s úgy érezhette, életpályája a 
„haladó” magyar művelődéstörténet részévé vált. S bár ezt követően sárospataki jelen-
léte nem volt állandó, fontos helyzetekben és ügyekben mindig a jó kezdeményezések 
mellé állt.

Sárospatak 1968. évi várossá nyilvánítása után szemmel láthatóan felpezsdült a tele-
pülés kulturális élete. 1972. május 8. és június 12. között a sárospataki Tudományos 
és Kulturális Hetek keretében Pályám emlékezete. Életutak, vallomások címmel rendez-
vénysorozat zajlott a Rákóczi-vár előadótermében. Hetente egy-egy öregdiák vendég 
mutatkozott be. A sort Harsányi István pszichológus, volt pataki tanár kezdte, majd 
következett Kardoss Béla művészeti író, Király István irodalomtörténész, Fekete 
Gyula író, Götz János főügyész és Pécsi Sándor színművész. 1974. február 22-én, az 
ugyancsak Harsányi István által vezetett budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 
27. klubestjén Király életpályájáról, Móriczról és Adyról beszélt. 1977. februar 22-én 
egykori iskolájának vendége volt: a Rákóczi Gimnázium Látókör klubjának meghí-
vására Ady Endréről tartott előadást a Díszteremben. Ezt követően sárospataki em-
lékeiről és tudományos munkásságáról interjút adott a Sárospataki Krónika c. iskolai 
lapnak. (A fejezet végén közöljük.)

A Rákóczi Gimnázium 1981-ben alapításának 450. évfordulóját ünnepelte. Az isko-
la jubileumi évkönyvében külön fejezetet szenteltek az egykori jeles tanítványoknak. 
Újraközölték Király István 1977-es interjúját, mellette beszélgetést Deme Lászlóval. 
Megjelent a kötetben verseivel Képes Géza, Király Zoltán (névrokon) és Mészöly De-
zső (Pécsi Sándorról szóló költeményével); novellával Fekete Gyula; tanulmányokkal 
Hegyi József és Takács Béla (e sorok írójának édesapja). Az államosítás után három 
évtizeddel tehát még mindig az egykori református gimnázium diákjai domináltak, 
hiszen Király Zoltán kivételével mindegyikük 1952 előtt érettségizett. Ugyancsak az 
évfordulóra jelent meg a Borsodi Művelődés folyóirat 1981/3. tematikus száma, amely-
ben Király István a már említett, Az intellektuális város: Patak, a szellemi nevelő című 
írását publikálta. Itt sem egyedül képviselte az öregdiákokat, jelen volt emlékezéseivel 
Balogh Béni író, Csizmadia Ernő közgazdász, Fodor József pedagógus, Kurucz Gyula 
író, Lázár István szociográfus és Nagy János külügyi államtitkár.

Király ezt követően is több alkalommal emlékezett sárospataki éveire, például 
az Élet és Irodalomban megjelent 1984-es cikkében, a Népszavának adott 1986-os, a Ké-

pes 7-ben közzétett 1987-es, illetve az Utak összefutnak című 1987-es kötethez készült 
interjúiban. (A vonatkozó szövegrészeket a fejezet végén közöljük.)

1986. június 21-én Sárospatakon megalakult a Magyar Comenius Társaság. A díszel-
nök Köpeczi Béla akadémikus, művelődési miniszter, az elnök Huszár István egykori 
miniszterelnök-helyettes, tanítóképzős öregdiák lett. A társaság célul tűzte Comenius 
szellemi örökségének feltárását, tudatosítását, továbbfejlesztését, kutatását és hasz-
nosítását. Király István alapító tagként csatlakozott a kezdeményezéshez. Ahogy a 
Földy Ferenc tanítóképzős főigazgatónak, a Társaság titkárának küldött, 1986. június 
23-ai levelében írta: „Örülök, hogy megalakult a Társaság. […] Meggyőződésem, hogy Pa-
tak ott hordja magában a magyar Oxford lehetőségét. Emberi elszánáson, odaadáson múlik, 
hogy ez a lehetőség valósággá is váljon.” A Társaság kiadványsorozatában, a Bibliotheca 
Comenianában Király Istvánról halála után megemlékeztek, személyét később több-
ször felidézték. A 2010. november 10-ei közgyűlés – mások mellett – posztumusz örö-
kös taggá választotta. A róla elhangzó laudációt e sorok írója tartotta.

1988. július 1–3-án került sor a XIII. Sárospataki Népőiskolai Találkozóra. Az 
1976-ban egykori népfőiskolások baráti találkozójaként indult rendezvény ekkorra 
komoly aktuálpolitikai tartalommal bíró értelmiségi vitafórummá vált. A szervezők 
– Hegyi József, Újszászy Kálmán, Harsányi István, Jakab Sándor és Varga András – a 
150 fős résztvevői kör számára számos neves előadót hívtak, közöttük volt Király 
István is.

Végezetül e sorok írójának személyes emléke. Mint ifjú egyetemista, a nyolcvanas évek 
végén komolyan foglalkoztam az 1928–43 között működött Pataki Diákok Országos 
Szövetsége újjászervezésével. Terveim szerint az alapító nyilatkozat aláíróinak a Rákó-
czi Gimnázium igazgatóját, a Comenius Tanítóképző Főiskola főigazgatóját, a buda-
pesti, debreceni, miskolci és sárospataki székhelyű pataki öregdiák baráti körök vezető-
it, valamint a legismertebb öregdiákok közül a következőket terveztem felkérni: Berecz 
János, Béres Ferenc, Deme László, Fekete Gyula, Huszár István, Képes Géza, Király Ist-
ván, Mészöly Dezső és Vitányi Iván. Közülük többekkel személyesen beszéltem erről.

Király Istvánt levélben kerestem meg, hivatkoztam arra, hogy édesanyám 
anyai nagybátyja, Székely István annak idején gimnáziumi osztálytársa volt. Szinte 
postafordultával válaszolt. 1987. november 11-én kerestem föl egyetemi dolgozószo-
bájában. Felvázoltam a tervemet és a véleményét kértem. Érzékelte, hogy a névsor 
„népfrontos” jellegű, és támogatásáról biztosított. Abban maradtunk, hogy ha konkrét 
feladatról, segítségkérésről van szó, kereshetem. Jól éreztem magam nála, bár először 
találkoztunk. Nem sürgetett, de fél óra után finoman jelezte, hogy ez az egyetemi fo-
gadóórája, és a folyosón még várnak rá. A bocsánatát kértem a figyelmetlenségemért, 
azóta vendégként mindig nézem az időt, tudva, hogy a házigazda esetleg udvariasság-
ból nem teszi.

A PADOSZ újjászervezését a politikai rendszerváltozás háttérbe szorította, s a 
felkérendő személyek egy részét elsodorta. (A Pataki Diákok Szövetsége megalakítása 
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csak 1996-ban sikerült.) Így Zelnik Csaba barátommal és más diáktársakkal együtt 
arra jutottunk, hogy önálló jogi személyiségű szervezetet hozunk létre. Király Istvánt 
tájékoztattam a fejleményekről. Egyetértett a megalapítással, sőt segített a támogatási 
kéréseim közvetítésében. 1988. június 14-én írta: „Örülök neki, hogy a szervezést tovább 
intézi. Drukkolok, hogy sikerüljön az egyesületet létrehozni.” Így is történt: 1989. március 
12-én megalakult a Sárospataki Diákegylet. Március 30-i levelében így fogalmazott: 
„Munkájukat változatlanul fontosnak tartom. Szükséges, hogy Sárospatak ne csak egy öld-
rajzi hely legyen, de ott éljen mélyen bevésve az emberek tudatában is. Egy nemzeti értéket 
őriznek vele, s minden olyan egyesülés, amely intézményesíti ezt a tudatot, fontos.” 

Ekkor már súlyos beteg volt, de ezt nem tudhattam. Levelének zárómondata 
a Sárospatak iránt érzett hitvallásának szép példája, amely alátámasztja a tanulmány 
elején említett „rózsabimbó-effektust”. 

1989. október 19-én hunyt el. A Sárospatak havilapban megjelent nekrológját 
magam jegyeztem.

Epilógus

Király István halála után másfél évtizeddel lánya, Király Júlia felajánlotta édesap-
ja többezer kötetetes magánkönyvtárát a Sárospataki Református Kollégiumnak. 
A nyilvános és kutatható gyűjtemény elhelyezése 2006 folyamán a Nagykönyvtár 
Repozitóriumában – a földszinti kiállítóterem átalakításával – megvalósult.

2021. október 15–16-án Király István 100 címmel tudományos emlékkonferenci-
át tartanak a Sárospataki Református Kollégiumban, a Teológiai Akadémia tanácster-
mében, a Király István centenáriumi programok szerkesztő bizottsága (Agárdi Péter, 
Babus Antal, Bolvári-Takács Gábor, Katona Ferenc, Király Júlia, Király Katalin, Mó-
rocz Gábor, N. Pál József, Sipos Lajos, Soltész Márton) kezdeményezésére. A progra-
mot házigazdaként Dienes Dénes gyűjteményi igazgató nyitja meg. A felkért előadók: 
Agárdi Péter, Bolvári-Takács Gábor, Földes György, Gintli Tibor, Kenyeres Zoltán, 
Kovács Áron, Soltész Márton és Veres András. Köszöntőt mondott Király Júlia és 
Király Katalin. A programban szerepelnek még film- és könyvbemutatók, valamint a 
Nagykönyvtár Király István-gyűjteményének megtekintése.

Az alábbiakban Király István I/a. osztálytól VIII/a. osztályig terjedő gimnáziumi ta-
nulmányi eredményeit közöljük A sárospataki református őiskola theológiai akadémi-
ai és gimnáziumi értesítője 1931/32. – 1939/39. tanévi kötetei alapján. Az évkönyvek 
bibilográfiai adatai a Források és irodalom c. fejezetben találhatók.

D O K U M E N T U M O K
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Az alábbiakban közreadjuk a gimnazista Király István Sárospataki Ijúsági Közlöny-
ben 1936–39 között megjelent publikációit: egy novellát, két verset és egy előfizeté-
si felhívást. A fejezet végére illesztettük az Eötvös-kollégista időszakából származó 
első tudományos igényű közleményét, amely Keresztury Dezső felkérésére készült és 
1941-ben a Pester Lloyd hasábjain jelent meg. Az egyetemi tanulmányok folytatásához 
a Sárospataki Református Főiskola négy éven át ösztöndíjat biztosított számára, így 
a tudományos kutatói pálya első lépésének tekinthető könyvismertetés része Király 
István és Sárospatak kapcsolatrendszerének. A német nyelven megjelent cikket Kákay 
Viola és Soltész Márton fordításában magyarul is közöljük.

Az ötven fillér

Anyám kezembe nyomta az ötven fillért s azzal én már ki is ugrottam a kapun, s sza-
ladtam fürgén, viháncolón, mint az elszabadult csikó végig az acélszürke országúton. 
Meztelen, gyöngyházfényű lábaim jólesően kotortak a meleg, könnyű porban, ami 
hosszú zászlóként úszott utánam, mint a vonat után a halvány, szürke füst.

A pénzt a nadrágzsebembe dugtam, egy zsebkendő, színes üveggolyók s egyéb 
gyerek kincsek társaságába, amik között az vibráló zörgéssel vegyült el.

Aranysárga, meleg nyári délután volt, az édes, mosolygó napfény lágyan folyt 
szét az utakon, a házakon, mint kenyéren a gyöngyöző méz. Fütyültem dallam nélkül, 
vidáman s furcsa érdeklődéssel néztem belé az izzón zajló levegőbe. A pénz csak Mari 
néni háza előtt, ahová vinnem kellett, jutott újra eszembe. A kapuban megálltam, 
hátamat nekidűtve egy villanyoszlopnak belebányásztam a zsebembe. Ujjaim között 
zörögtek, átsiklottak a különböző golyók, éreztem a nagybátyámtól kapott tíz filléres 
keskeny hidegségét, kezemet megkarcolta az anyám varródobozából kicsent, hosszú, 
lilás-szürke melltű, de az ötven fillért nem találtam. Ijedten ültem le az árokpartra 
papsajt s útilapuk közzé, s ürítettem ki a zsebeimet szép sorban egymás után, idegesen 
hánytam szét a tárgyakat a hídon, majd újra visszadobáltam őket, de hiába: az ötven 
fillér nem volt meg.

Szívem dobogni kezdett gyorsan, elszorulóan, torkomat görcsösen folytogatta a 
sírás, fakó ajkaim reszkető, torz vonalba húzódtak, s barna szemeimet csillogón, szi-
várványosan elöntötte a könny, oly árvának, tehetetlennek éreztem magam, mint egy 
kézbe szorított szentjánosbogár.

Végigmentem még egyszer az úton, szemeim kutatva a földre szegezve. A járó-
kelőktől csökönyösen elfordítottam a fejemet, nem mertem rájuk nézni, féltem, hogy 
leolvassák arcomról a titkomat, s majd rosszallón, gúnyosan, fejcsóválva fognak el-
menni mellettem. A keresztútnál szembe jött velem Józsi, Mari néni fia, kezében étel-
hordó ringott lassan, ütemesen, mint az órainga. Mikor észrevettem szerettem volna 
visszafordulni, valahogy elmenekülni előle, de ő már megszólított:

– Mit keres az úrfi?
Arcomat elöntötte a vér, elfordítottam a fejemet s tettetett közömbösséggel, fél-

vállról feleltem:
– Semmit… Megyek haza – s nyugodt léptekkel, felemelt fejjel elsétáltam mel-

lette, közben fütyöltem élesen, kacagón, nem mertem hátranézni: éreztem, hogy ő 
utánam bámul csodálkozón, nagy, felnyílt szemekkel.

Befordultam a kapunkon, végigmentem a kert finom kavicsos útján, ami zenélt 
a lábam alatt, mint az őszi mezőn a tücsök, bevonultam a lugasba, nappali otthonom-
ba, s csak ennek haragos zöld, sűrű bokrai mögött mertem levetni álarcomat, s hagy-
tam felzokogni kétségbeesésemet.

Az egész napot úgy töltöttem el, mintha egy kellemetlen álom lenne, valami 
ideges feszültség bénított meg, s izgató, titkos előérzet feküdt rám, mint a vihar előtti 
tájra a tompa csend. Kerültem anyámat, féltem, hogy egyszer rám csap a kérdéssel:
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– Mi van az ötven fillérrel?
Estig nem mertem bemenni a szobába; csak nyolc órakor lopakodtam be óva-

tosan, észrevétlenül, s elfoglaltam helyemet a díványon, alvást tettetve felig lehunyt 
szempillámon keresztül kíváncsiskodtam elő. A szobában lágyan, fehéren ömlött szét 
a lámpafény. Apám olvasott, szemüvegén csillogott a rávetődött fénysugár, szemben 
vele anyám varrt nyugodtan, maga elé meredőn, szelíd, szomorú arcára piros foltokat 
dobott a lámpaernyő, olyan volt így, mint egy mesés, őszi alkonyat, csendes, szép, fá-
radt, lemondó. Kopogtak. A szoba csendjébe belézuhant az éles zaj, mint az alvó tóba 
a kő. Apám szólalt meg éles, mély hangján:

– Szabad.
Mari néni lépett be Józsival, az ajtóban megálltak, s alázatosan vontatottan kö-

szöntek:
– Jó estét kívánok.
Anyám meglepetten nézett fel, halvány, vértelen, finom vonalú kezével kisimí-

totta a homlokába zilált hajfürtöket, s közben az ő szelíd, puha hangjával, ami olyan 
volt, mint a csendes hóesés, kérdezte:

– Nos, mi az Mari, mit akar?
– Az ötven fillérért jöttem, ha ide tetszene tudni adni – válaszolta.
Anyám rám nézett, szeme nagy volt, kérdő, bágyadt tűzű, mint az őszi napfény.
– Én odaadtam a fiamnak, hogy vigye el magának – mondta szelíden. – Minden-

ki felém fordult. Arcomat hirtelen átfestette a vér pirossá, lángolóvá, apám levette a 
szemüvegét s összevont szemöldöke mögül hidegen, szigorúan nézett rám. Szívem a 
torkomban kalapált.

– Én átadtam Józsinak – hazudtam hidegen, biztos hangon.
Józsi ott állt az anyja mellett, bambán, elfogódottan, értelmetlenül bámulva, 

most felhorkant, üres, kifejezéstelen szemei kigyúltak, s torzult, rekedt hangon kiál-
totta:

– Nem igaz, nem adta ide.
– De odaadtam – mondtam én elcsukló, reszkető hangon, s sírni kezdtem, ar-

comon végigfolytak a könnyek kuszán, nagy cseppekben, s a visszafolytott idegesség 
előtört belőlem, minden tagom reszketett, végigvágtam magam a díványon, s ordí-
tottam:

– Odaadtam, odaadtam!
Mindenki meghökkenve nézett rám, anyám felugrott, s aggódva sietett hozzám, 

lágy, könnyű ujjai végigcirógatták lázas arcomat, s békéltetőn, becézőn mondta:
– Jól van kisfiam, én elhiszem – s ölébe vonta fejemet. Könnyes, maszatos ar-

comat belétemettem lágy ruha redőibe, ami puhán, simogatón ölelt körül, mint télen 
a kályha melege. Nem mertem felnézni, csak azután nyertem vissza lassan nyugalma-
mat, mikor Józsiék elmentek. Másnap délelőtt lent a konyhában mesélte a cselédünk, 
hogy Mari néni tegnap este nagyon elverte a fiát.

S azóta kerültem Jóskát, remegtem halk, némán vádló, alázatos köszönésétől, 
haragudtam rá, utáltam, ha néha megláttam, messziről szerettem volna odaszaladni 

hozzá, s benyomni, kikaparni az arcából bután felém meredő, nagy, kidülledő barnás-
szürke szemeit.

S tegnap újra találkoztam vele. A jégpályáról jöttem haza, Éles tiszta, téli alko-
nyat hullt szét körülöttem mélyen, átlátszón, mint az üveg. Kezemben lóbáltam a kor-
csolya szíját, fütyörésztem valamit, talán egy régi keringőt. S akkor szembe jött velem 
ő. Olyan volt, mint régen, csak talán egy kicsit megnőtt, s félszegebb, torzabb vonalú 
lett. Megemelte kalapját, köszönt hunyászkodón, vontatottan:

– Jó napot kívánok.
Ekkor szerettem volna megfogni kezét, szelíden, barátságosan belenézni fáradt, 

tompa fényű szemébe, bocsánatot kérni tőle alázatosan, ellágyultan. De nem lehetett, 
nem mertem, gyáva voltam. Biccentettem a fejemmel, s mentem tovább. Nem néztem 
hátra, éreztem, hogy ő utánam bámul bambán, csodálkozón, kíváncsian. Lépéseim 
alatt finoman, fátyolszerűen porzott a hó, s gondolkoztam. Valami különös jutott 
eszembe, s éreztem most először őszintén, biztosan, hogy mi alapjában véve jók va-
gyunk, s ez a jóság sugárzik, fénylik bennünk, mint az alkony a fehér havon, s szeretné 
elönteni, rózsaszínbe vonni e világot… Gyáva ember … de nem lehet: Nem meri…
(Megjelent: Király István VI. g[imnáziumi]. o[sztályos]. t[anuló].: Az ötven illér = Sárospataki Ijúsági Közlöny, 
LII. évf. 4–5. szám, 1936. december – 1937. január, 32–33. o.)

Este lett

Nézd: lehullt a csendes alkonyat.
Szétvetette tarka fátyolát.
A sötét, sűrű falombokat
Esti szellő futja halkan át.

A hegyek felől a néma est
Barna, bús borúval jön felénk,
S tompa fényű, földre omló test
Festi meg az alkony szőnyegét.

Itt a völgyben enyhe este lett.
Lomha árnyak szállnak erre már,
Nézd: az alkony szerteszét esett,
Mint egy színes eltörött pohár.

(Megjelent: Király István VI. o[sztályos]. t[anuló].: Este lett = Sárospataki Ijúsági Közlöny, LII. évf. 7–8. szám, 1937. 
március–április, 66. o.)
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Egy régi emlék

A szobában csend és lanyha félhomály
Elszállt időknek búja lengi be.
Oly halk a világ! Az ember szíve fáj,
mikor a csendbe hang hasít bele.

Lágy függönyök, letakart pamlagok,
egy festmény, váza, ócska zongora…
kristálypohár, rozoga asztalok…
(Néz újra rám ódon tárgyak sora.)

Emlékszem, egyszer régen voltam itt.
Tar, őszi tájon alkony reszketett,
s tűzrózsaként dobálta színeit.

Komoran, búsan zúgtak kint a fák.
S a kandallón, gyerek szemem előtt,
táncoltak a kis rokokó babák.

(Megjelent: Király István VII. o[sztályos]. t[anuló].: Egy régi emlék = Sárospataki Ijúsági Közlöny, LIII. évf. 1–2. 
szám, 1937. szeptember–október, 15. o.)

A nyolcadik osztály kérése a volt pataki diákokhoz!

Nemsokára nekünk is megszólal a válásra figyelmeztető csengő. Egy pár hét múlva 
lehajtott fejjel, ünnepélyes komolysággal kilépünk az iskola kapuján.

Búcsúzunk nyolc esztendőtől.
Most érezzük, mit hagyunk itt. Ideges nyugtalansággal szedjük össze emlékein-

ket, mint ahogy nyaraló hivatalnokok rendezgetik szabadságuk végén a megbámult 
vidékek képeit. Szeretnők, ha valami mindig felidézné az itt töltött időt. Így jutott 
eszünkbe, hogy kiadjuk osztályunk három költőjének: Deme Lászlónak, Kiss And-
rásnak, Tatár Zoltánnak a verseit. Nyolc év öröme, bánata, Patak vidám, olykor elko-
molyodó szelleme van benne költeményeikben. Ezek az egyszerű, rímes sorok mindig 
megőrzik számunkra diákéletünket, mint ahogy egy lepréselt virág felcsillantja az első 
szerelem tiszta sugárzását.

Kéréssel fordulunk a volt pataki diákokhoz, azokhoz, akik még nem feledték 
el az iskolakertet, a Bodrog csillogó vizét, a maguk színes ifjúságát. Támogassanak 
törekvésünkben, vásárolják meg köteteinket. Reméljük: a volt diákok, Patak régi sze-
relmesei megértik a maiak kérését.

A könyv ára vidékre postaköltséggel 1.20 P. A megrendeléseket kérjük, hogy 
Király István VIII. o. t. Sárospatak címére küldeni [szíveskedjenek].
(Megjelent: A nyolcadik osztály kérése a volt pataki diákokhoz! = Sárospataki Ijúsági Közlöny, LIV. évf. 8–9. 
szám, 1939. április–május, 100–101. o.)

A. J. Cronin: A mennyország kulcsa

(The Keys of the Kingdom) Budapest. Dante, 1941. Cronin ist in der modernen Literatur, 
wie der Verfasser der dilettanten „bestseller”-Romane berühmt. Er möchte in seinem 
neuen Werk eine Demonstration gegen diese Behauptungen erheben und will in ihm 
eine künstlerische und lebensphilosophische Höhe erreichen. Wir können auf diesen 
Versuch nur mit den Worten des Erdgeistes aus dem Faust, dem jetzt sein Werk 
von seinen begeisterten Kritikern gleichgesetzt sein will, antworten: „Du gleichst dem 
Geist, den du begreifst.”

A mennyország kulcsa ist ein Entwicklungsroman. Der Hauptheld des Werkes, 
der das Durchschnittsniveau überschreitende Francis Chisholm, gelangt nach einer 
traurigen, düsteren Kindheit, durch eine innerlich stürmische, revolutionelle Jugend, 
nach einer langen, mühsamen und abwechslungsreichen pfarrerischen Laufbahn zu 
einer tieferen Deutung des Lebens, zu einer eigenen Weltbetrachtung, zu der des li-
beralen, menschlichen Verstehens. Unter diesem populär-philosophischen, keinen 
tieferen Zug des Lebens aufschließenden, die eigenen Gesetze der verschiedenen 
Lebensalter nicht prägnant hervorhebenden Oberbau des Werkes ducken sich kras-
se Abenteuer, Angriffe von chinesischen Räuberbanden, blutige Kriege, grausame 
Überschwemmungen, barbarische Torturvorgänge, wütende Peste, ärztliche Hero-
ismen, wie Anregungsmittel zu einer stetigen Spannung der Nerven und zur Gewin-
nung unserer Sympathie dem Helden.

Diese zwei Bestandteile des Romans schmelzen zu keiner organischen Einheit 
zusammen, das Werk ist nicht von innen, von einem zentralen Erlebnis her kon-
zipiert, sondern von außen haftet etwas Schablonenhaft-Machtwerkartiges ihm an. 
Meisterhaft ist dagegen Cronins Erzählungstechnik, er eignete die englische, roman-
schriftstellerische, breite, spontane Darstellungsweise hervorragend an, dadurch er-
halten seine von innen aus leblosen Charaktere und unorganischen Handlungswen-
dungen einen Wirklichkeitsschein. Das Werk hat in Amerika während kurzer Zeit 
mehrere Auflagen erreicht. Man kann seine große Volkstümlichkeit leicht verstehen, 
wenn man seine Eigenschaften ins Auge faßt. Der Leser bekommt eine interessan-
te Handlung, eine den intellektuellen Teil seines Ichs beschäftigende, aber nicht an-
strengende, populäre humanistische Lebensphilosophie, dies alles ist mit guter rom-
anschriftstellerischer Technik und mit dem Cronin eigenen sentimentalisch- pseu-
doidealistischen Überguß versehen dargestellt. 

Ein so konstruiertes Werk ist angenehm beruhigend, aber es hat viele Ähnlich-
keit mit der Fabrikserienarbeit der farbigen Reproduktionen, die dazu bestimmt sind, 
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den kulturellen Bedürfnissen der Menge Genüge zu tun. Die ungarische Übersetzung 
Alexander Birós ist eine sorgfältige Arbeit, vielleicht zu regelhaft, ein bißchen schul-
mäßig, man mangelt manchmal der stilistischen Spontaneität.
(Megjelent: A. J. Cronin: A mennyország kulcsa. = Pester Lloyd, Abendblatt. 88. évf. 273. szám, 1941. november 28., 
6. o. Aláírás nélkül.)

*
(The Keys of the Kingdom.) Budapest, Dante, 1941. „Dilettáns bestseller-regények szer-
zője”-ként került be Cronin a modern irodalmi köztudatba. Új könyvében az efféle 
minősítések cáfolatát tűzi ki célul, mondván, művészi és életfilozófiai magasságokba 
kíván fölemelkedni. Kísérletének eredményét szemlélve önkéntelenül is a Föld szel-
lemének szavai jutnak eszünkbe a Faustból, amellyel e munkát lelkes kritikusai rendre 
egy lapon említik: „Azzal vagy egy, kit megragadsz.”

A mennyország kulcsa fejlődésregény. Főhőse, a nem mindennapi Francis 
Chisholm szomorú és megpróbáltatásokkal teli, sötét gyermekkor, viharos, lázadó if-
júkor után, hosszú, fáradságos és változatos életpálya végére jut el az élet mélyebb ér-
telméhez, egy sajátos világnézethez – a szabadelvűség és emberségesség lelkületéhez. 
Az élet mélyebb bugyrait s a különböző életkorok sajátosságainak tüzetesebb elemzé-
sét mellőző népszerű filozófiai építmény hátterében megdöbbentő kalandok – kínai 
rablóbandák támadásai, véres küzdelmek, hömpölygő ár, gyötrelmes események, dü-
höngő pestis, orvosi csodatételek – sorjáznak, mindvégig fenntartva a feszültséget, s 
szimpátiát ébresztve a történet hősei iránt.

A regény e két íve ugyanakkor nem szervesül egységes egésszé; az alkotás nem 
belülről, egyetlen központi élményből bomlik ki – egy külső sablon abroncsa tartja ösz-
sze azt. Cronin elbeszélőtechnikája fittyet hány minden szakmai normának, miközben, 
meg kell hagyni, mesterien alkalmazza az angol regényírás által bevett széles, spontán 
ábrázolási módot, s ezáltal a magukban élettelen karakterek és a szervetlen fordulatok 
valahogy mégis valószerűvé válnak. A regény Amerikában rövid idő alatt számos ki-
adást megért. Népszerűsége, főbb „erényeinek” fényében, teljesen érthető. Miközben az 
olvasót leköti az izgalmas cselekménysor, az író intellektuális beállítottságából fakadó, 
lényegét tekintve súlytalan, populáris-humanisztikus életfilozófiát rafinált regénytech-
nika közvetíti, s mindezt Cronin sajátos, szentimentális-álidealisztikus mázzal önti le.

A fenti recept szerint készült kulcsregény kellemes, megnyugtató hatást gyakorol 
olvasójára, egyúttal szükségszerűen magán viseli a tömeggyártás – a mennyiségi szük-
séglet előállításához való hozzájárulás korszerű követelményének – jellegzetes jegyeit. 
Bíró Sándor fordítása gondos munka, bár talán túlzottan is szabálykövető, az igazat 
megvallva kissé „iskolaszagú” – joggal hiányolhatjuk belőle a stiláris spontaneitást.
(Király István cikkét fordította: Kákay Viola és Soltész Márton. − Archibald Joseph Cronin (1896−1981) angol író, 
népszerű, sőt divatos szerző. Magyarul a legismertebb regénye a Réztábla a kapu alatt (The Citadel, 1937); első 
magyar fordítója már ugyanebben az évben: Szinnai Tivadar. A Faust-idézet forrása: Johann Wolfgang Goethe: 
Faust. Fordította: Jékely Zoltán és Kálnoky László. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1974. 24. o.)

1.

Nagy nyelvtudású és mély műveltségű, végtelenül kellemes és szeretetreméltó ember 
volt Képes Géza, a magyar és német nyelv és irodalom tanára. Népszerű volt a diákok 
körében, bár minden szabadidejét az irodalomnak szentelte, s tanári tevékenységét 
csak másodrendű feladatának tekintette, amely azonban azokban az években a megél-
hetését biztosította. (…)

Módfelett elnyerte tetszésünket a dolgozatírással kapcsolatos oktatási stílusa, 
mert az éves tanterv szerinti tíz dolgozatból az elsőt csak januárban, a másodikat már-
ciusban, a harmadikat pedig már csak június elején írtuk, antedatálva az előző évre. 
Ennek egyik oka, hogy a dolgozatok javítása is nagy tehertétel volt számára. Úgy pró-
bált ezen segíteni, hogy a dolgozatok kijavítására abszolút megbízható hetedik vagy 
nyolcadik osztályos eminens diákot kért meg. Egyik ilyen famulusa Király István, a 
későbbi neves irodalomtörténész professzor volt. Pista tökéletesen tudta utánozni a 
KG-szignót a dolgozatok alatt. Az is természetes, hogy akin segíteni akart, könnyen 
megtehette egy-egy megemelt érdemjegy beírásával; tudta ugyanis, hogy Képes tanár 
úr részéről nem kell tartania utóellenőrzéstől.
(Osváth Lajos: A „lezser” tanár. (részlet) In: A pataki diákvilág anekdotakincse, IV. kötet. Sárospatak, 2001. 104–
105. o. Osváth Lajos öt évvel Király István alatt járt.)

2.

Képes Géza, a gimnázium neves költőtanára, egyszer azt a nehéz házi feladatot adta 
fel tanítványainak, hogy írjanak véleményt a tankönyvben szereplő angol klasszikus 
költők műveiről. Hosszabb határidőt szabott, s az osztály – két tanuló kivételével – 
megfeledkezett róla. A tanár úr is sejtette ezt, ezért a számonkéréskor felette óvatos 
volt, merő tapintatból.
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– Ha jól emlékszem, mára kellett elkészíteni azt a bizonyos dolgozatot. No, lás-
suk csak a…

– A Csulyáét, tanár úr! – zúgta az osztály, mert Csulya mindig mindenben pon-
tos volt.

– Jó, nem bánom, halljuk először Csulyáét.
Felolvasás után megbírálta, kiegészítette, majd újból szétnézett:
– A következő pedig legyen a…
– A Feketéé, tanár úr – zúgta az osztály, mert Fekete már felmutatta a füzetét. 

Nagy Jóska még kajánul meg is toldotta: – A Feketéé nagyon szép és értékes elaborá-
tum!

– Figyeljük meg tehát Fekete Barna munkáját! Olvasd, fiam!
Ehhez is megjegyzéseket fűzött, majd ismét széttekintgetett, ami az osztályt za-

varba hozta, mert nem volt több kész dolgozat. Nagy Jóska heccből beüvöltötte Király 
István nevét, aki az osztály legjobb tanulója volt. A tanár úr őt is felszólította. Király 
nem rezelt be, felvette a szomszédja padján lévő hangjegyfüzetet, lapozott hármat, és 
beszélni kezdett az angol klasszikusokról.

A tanár úr már „olvasás közben” is megjegyzéseket tett, ami ellen Király tilta-
kozott:

– Tanár úr, miért tetszik közbeszólni? A többiekét csak a végén tetszett bírálni!
– Jó, jó, fiam, de látom, hogy ez a dolgozat csak most készül, s így hátha többre 

megyünk ketten.
(E. Kovács Kálmán – Fekete Barnabás: Angolóra. In: A pataki diákvilág anekdotakincse, III. kötet. Sárospatak, 
1996. 112–113. o. Az anekdotában szereplő diákok Király Istvánnal azonos évfolyamon, a párhuzamos „B” osztályba 
jártak, tehát az eset összevont tanítási órán történhetett.)

3.

A sárospataki skóla négyszázhuszonötödik születésnapján (1956) hazalátogattak az 
öregdiákok: Képes Géza, Király István, Mészöly Dezső, Pécsi Sándor, Szabó Ernő és 
még sokan, a Bodrog-parti Athén szerelmesei. Így kerültem én is az Alma Mater falai 
közé. A díszünnepély után barangoltunk Rákóczi fejedelem hajdani városában, kós-
tolgattuk a Királyhegy felséges furmintját, a Gombos oldalának boszorkányos hársle-
velűjét, a Mandulás ódatermő olaszrizlingjét. Ődöngtünk a kollégium kertjében, ahol 
– mint a görög bölcsek – a szabadban tartották leckéiket a pataki professzorok. Majd 
ellátogattunk a nyolcvanadik esztendeje felé tipegő Novák Sándor tanár úr Kazinczy ut-
cai házába, ahol ő reszkető kézzel, de felgyűlt szívvel ölelgette egykori tanítványait. (…)
(Koroda Miklós: Szép felelet Novák Sándornál. (részlet) In: A pataki diákvilág anekdotakincse, III. kötet. Sárospa-
tak, 1996. 212. o.)

Interjú dr. Király István akadémikussal (1977)

1977. február 22-én a Látókör szervezőinek meghívására ellátogatott iskolánkba dr. Király 
István akadémikus. A híres pataki öregdiákot, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, a 
Kossuth- és Állami Díjas irodalomtörténészt nagy szeretettel fogadtuk. Dr. Király István az-
nap este – tekintettel Ady Endre születésének közelgő 100. évfordulójára – a zsúfolásig megtelt 
díszteremben magával ragadó Ady-előadást tartott. Az előadás után fogadta lapunk egyik 
szerkesztőségi tagját, Berecz Lilla III. B osztályos tanulót, és szívélyesen válaszolt az általa 
feltett kérdésekre.

– Szeretnénk tudni, hogy a professzor úr – mint pataki öregdiák – esetenként 
milyen érzésekkel tér vissza az alma materbe?

– Mindig elfogódottan; erre nem tudok mást válaszolni. Patak ugyanis nagyon 
sokat jelentett és jelent nekem. Tehát itt mindig elfog valamiféle diákköri zavar. Ak-
kor is, amikor a gimnázium vagy a mai Kossuth Kollégium egy-egy ismert helyiségébe 
belépek; akkor is, amikor fiatal koromból egy-egy iskolatárs, vagy megbecsült tanár 
emlékével találom szemben magam. Az érzéseimről nehezen megy a beszéd. Ha azt 
kérdezné, mit jelentett számomra Patak, talán könnyebben meg tudnám mondani. 
(Egyébként ezt a problémát tavaly már felvetette nekem Asperján György is, amikor a 
„Híres Alma Materek” című rádiósorozat pataki részének szerkesztését végezte.)

Nagyjából három dolog ragadott meg itt. Az egyik – mint előadásom elején 
érintettem is – az a fajta egészséges puritanizmus volt, amelynek gyökerei a múltba 
nyúltak. Ebben az iskolában a munka szeretetére neveltek; a munka megbecsülését 
árasztotta magából szinte minden. A másik vonzó dolog – amelyre előadásom végén 
utaltam – a szabadságharcos hagyomány volt. Ezek között a falak között történelmi 
levegőt lélegzett be az ember. Szinte „benne volt a levegőben” a megmaradásért és a 
haladásért vívott harc eszméje. Nem hagyott lankadni minket az ősi dac, az öröklött 
csakazértis, az ösztönző mégis szelleme. A harmadik említésre méltó dolog a jórészt 
demokratikus tanár-diák viszony volt. Akadt itt több tanár, akinek a léte az ember szá-
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mára sokat jelentett. Ma is tudom, hogy ezt vagy azt az élményt melyik tanárnak kö-
szönhetem. Hadd említem meg, hogy velem pl. Hegyi József szerettette meg Németh 
Lászlót. De felhozhatom példaként azt is, hogy József Attila iránt Képes Géza keltette 
fel az érdeklődésemet; tőle hallottam először, hogy József Attila a huszadik század 
egyik legnagyobb költője. Más tekintetben Jakob Károlynak is hálás vagyok. Ő eleven 
példát adott nekem arra, hogy milyen fontos tanári erény a pontosság, a kötelességtu-
dat, az alaposság. Meggyőződésem, hogy egyéniségem sok vonása itt erősödött meg. 
Itt értek azok a jótékony hatások, amelyek szellemi kibontakozásomat elősegítették.

– Mint közismert Ady-kutatót kérdezzük, hogy gimnazista vagy egyetemista 
korában ragadta-e meg Ady Endre költészete, illetve hova fűződnek első Ady-élmé-
nyei?

– Még a pataki gimnáziumba jártam, amikor Ady versei közel kerültek hozzám. 
Jó időben az iskolakertben tanulmányozgattam őket. Egy teológus, akinek mendi-
kánsa voltam, nagyon szerette Adyt, sokat beszélt nekem a költőről. Szavai hatására 
vettem kézbe egy Ady-kötetet; mihelyt beleolvastam, elfogott valami islmeretlen, szo-
rongató érzés. Ezt annak idején még magamnak sem tudtam megmagyarázni. Most 
már sejtem, mi történt velem; akkor éreztem meg először, hogy az életnek van valami 
végtelensége; hogy lényünk mélyén ott szunnyad a teljesség igénye; hogy sorsukra 
rányomja bélyegét a „minden titkok” nyitjának keresésére irányuló szándék. Ez az ér-
zés számomra akkor még csak valami különös, nyugtalanító jelenség volt; gyorsan 
támadt, alaposan „áthangolt”, de többé sohasem múlt el.

– Mi, akik tiszteletben tartjuk a haladó hagyományokat, szeretnénk tudni, hogy 
kutatásai során a professzor úr nem bukkant-e olyan adatokra, amelyek Ady és Sáros-
patak kapcsolatára utalnak?

– Sajnos, a költő és a város között közvetlen kapcsolat nem létezett. Ezért in-
kább a zilahi és a pataki kollégium között érzékeltetek valamiféle közvetett kapcso-
latot. Ady 1892-től 1896-ig a zilahi kollégiumban nevelkedett; számára az ott töltött 
idő minden perce determináló volt. (Olyan értelemben, ahogy pl. Móricz Zsigmond is 
hangoztatta, hogy igazában a pataki kollégiumban „jött izzásba”, az itt uralkodó nagy 
és nemes eszmék befolyásolták írói pályafutását.) Ezek a régi református kollégiumok 
nagyon összefonódtak a szabadságharcos hagyományokkal; elkötelezett irodalmi és 
történelmi felfogást fejlesztettek ki növendékeikben. Azon kívül nagyobb mozgáste-
ret, önállóságot adtak az ifjúságnak, mint akkoriban szokásos volt; belőlük sok eredeti 
egyéniség, nagy ember, tehetséges alkotó került ki. Ha közvetlen kapcsolat nem is volt 
Zilah és Patak között, Zilahon és Patakon hasonló szellemi közegben élt a fiatalság. 
Tehát Ady kb. olyan útravalót kapott egykori iskolájától, mint a pataki diákok ettől az 
ősi „scholától”. Ilyen módon Ady és Sárospatak kapcsolata csak afféle „eszmei rokon-
ság”; nem a személyes érintkezés hozta létre, hanem a Nyugat modern költői iránti 
érdeklődés.

– Kíváncsiak vagyunk, hogy a professzor úr tapasztalatai szerint az Ady halála 
óta eltelt csaknem 60 esztendő alatt nőtt-e, vagy csökkent az ifjúság érdeklődése a 
költő munkássága iránt?

– Ady ismerőinek a száma feltétlenül nőtt, hiszen munkásságának nagy része 
már évtizedek óta kötelező olvasmány, iskolai tananyag. Ma már aligha akad fiatal, 
aki a költészetével valamilyen formában kapcsolatba ne került volna. Ady tehát a mű-
veiben él. De hogy milyen mértékben hat, mennyire van jelen az emberek tudatában, 
mekkora a közvéleményformáló ereje, azt nehéz megmondani. Úgy érzem, mintha az 
én ifjúságom idején Ady egy kicsit elevenebb válóság lett volna. Természetesen Ady 
korszakos jelentősége azóta sem csökkent, de az olvasóközönség bizonyos rétegei-
nek Ady-képe mintha egysíkúbbá, „stilizáltabbá” vált volna. Ebben nem annyira Ady 
a hibás, mint inkább a róla készített sok mesterkélt szobor. Tudniillik a legtöbb Ady- 
szobor – beleértve a Népköztársaság útján (Andrássy út – a szerk.) levő Ady-szobrot is 
– Adynak csak a lelkes, harcos vonásait domborítja ki; az ábrázolások középpontjában 
nem az a bonyolult lelkületű ember áll, aki miközben kiküzdötte, vagy ki akarta küz-
deni az áhított harmóniát, a diszharmónia minden kínját átélte. Ezért a mai fiatalok 
talán emberibbnek tartják József Attilát. Pedig Adyban is minden emberi, a költésze-
tében is minden fájdalmasan őszinte, felzaklatóan igaz.

– Ismerjük a professzor úr Ady-monográfiájának eddig kiadott két kötetét. Sze-
retnénk tudni, hogy az Ady-centenárium alkalmából megjelenik-e a monográfia har-
madik kötete?

– Nem jelenik meg, csak egy későbbi időpontban. Még sok munka vár elvégzésre.
– Köszönjük a beszélgetést.

(Megjelent: Berecz Lilla: Interjú dr. Király István akadémikussal. = Sárospataki Krónika, IX. évf. 4. szám, 1977. 
április, 2–3. o. Újraközlés: In: Dobay Béla (szerk.): A sárospataki Rákóczi Gimnázium jubileumi évkönyve. Sáros-
patak, 1981. 239–241. o. Az interjút teljes terjedelmében közöljük.)

Az intellektuális város: Patak, a szellemi nevelő (1981)

Tízesztendős koromban, 1931 őszén kerültem Patakra, mint elsős gimnazista. Apám 
ott járt valaha teológiára, oda kötötték az emlékei. Az ottani iskolába íratta be így a 
bátyámat, s később engem is, annál is inkább, mert a különböző alapítványokból egy 
szegény, falusi pap fiának könnyen lehetett ott ösztöndíjat kapni.

Az iskola épp odakerülésem esztendejében ünnepelte fennállásának négyszázéves 
jubileumát. Ekkor nyílt meg az újonnan épített Angol Internátus. Annak manzárdszo-
bájába tizenkét ún. „szegénysorsú jó tanuló” kapott elhelyezést, kiknek a lakás fejében 
a fizető bentlakókat kellett tanítani. A bátyám, ki már két éve pataki diák volt, a maga 
jó tanulásával, mintegy előlegben hitelt szerzett az én számomra is. Az ő árnyékában 
a manzárdszobába jutottam be én is, ott laktam mind a nyolc gimnáziumi esztendőn 
keresztül.

Ha keresem magamban, mit hagyott hátra ez a nyolc sárospataki év: mindenek-
előtt tanáregyéniségek emléke sejlik fel bennem. Hisz az iskola elsősorban mindig a 
tanárt jelenti: Tárczy Árpád, Szabó Gyula, Jakob Károly, Halász Dénes, Urbán Barna, 
Szabó Károly, Szabó Ernő s a többi tanári név idézi így számomra Patakot mindenek-

K i r á l y  I s t v á n  é s  S á r o s p a t a k K i r á l y  I s t v á n  é s  S á r o s p a t a k



278 279

előtt. Mi tette alakjukat emlékezetessé? Talán elsősorban az, hogy egyéniségek vol-
tak, határozott, külön arcélű emberek. Tárczy Árpád a maga nagy bajuszával, gyors, 
szeles mozdulataival, rohanó lépteivel, örök lelkesedésével egészen más volt, mint a 
németesen fegyelmezett, pedáns Jakob Károly. A naivan hívő, könnyen tűzbe jövő, 
gyermekdeden magyar Orbán István más, mint a mindig gúnyolódó, szkeptikus, okos 
Képes Géza, ki épp akkor jelentette meg Napnyugati madarak címen Európára néző, 
csodált, rongyossá olvasott fordításkötetét. Más volt a puritán Szabó Gyula, mint a 
némi világfiságra hajló, mindig elegáns, távolságtartó, okosan fölényes Urbán Bar-
nabás; más a komolyzene szeretetére rászoktató szigorú Szabó Ernő, mint a tornát is 
játékká változtató, derűs Szabó Károly, ez az intellektuell tornatanár. Tovább lehetne 
sorolni az eltérő arcokat, a külön vonásokat. Hatni tudtak így ezek a tanárok. Hisz 
pedagógusként igazán hatni mindig csak az egyéniség tud. Máig emlékezetemben ma-
radt nem egy mozdulatuk, szavuk. Önmagámon érzem, hogy épül be az igazi tanár a 
tanítványaiba: nemcsak saját magam – egyben ők is vagyok.

Halász Dénes alakját például máig őrzi bennem, hogy a pataki utcán egyszer 
hazakísértette magát, s Ady-szeretetem okáról faggatott; Harsányi Istvánt az, hogy 
mint kisdiáknak kezembe adta Tamási Áron Ábel a rengetegbenjét; Hegyi Józsefet, hogy 
megláttam kezében Németh László Ember és szerepjét, Képes Gézát pedig, hogy az is-
kolakert útján egyszer arról beszélt: József Attila szerinte a legnagyobb élő magyar 
költő. Sosem feledhetem Jakob Károly okos szigorát, precizitását, pontosságát, lelki-
ismeretességét; azt, hogy milyen gonddal s szeretettel olvasta nehezen kibetűzhető, 
hosszúra nyúló magyar dolgozataim. Mint írót, ő indított.

Az ilyen önmagukban talán jelentéktelen, de egy kisdiák számára életre szó-
ló, önkéntelen nevelő mozdulatokon túl emlékezetessé tette ezeket a hajdani pataki 
tanárokat sajátos, külön pedagógiájuk. Mert bármennyire különböztek is egymástól, 
egyben majd mind azonosak voltak: tisztelték a diák egyéniségét. Nem volt akkor még 
szó nevelő iskoláról, de akaratlanul is majd mind ennek a hívei voltak: nem uniformi-
záltak, el tudták viselni a mást, a különbözőt. Egyéniségek voltak: a diák részéről sem 
bánták így, ha felszínre hozta a maga külön énjét. Mint pedagógus, máig kötelező pél-
dának tekintem, ahogy ők nézték például kaotikus, kereső, ostoba, provinciális láza-
dásainkat, az elvetélt, torz magyar tiltakozást, az anarchikus, önelengedő, önpusztító 
ivást, éjszakázást, cigányozó züllést. Máiglan hallom Jakob Károly csöndesen mondott 
Faust-idézetét: „Der gute Mensch in seinem dunklen Drange – Ist sich des rechten 
Weges wohl bewusst” („A jó ember a maga sötét kavargásában is – Mindig tudja, hol 
a helyes út”). Szavaival óvott, figyelmeztetett, de mesterségesen nem korlátozott. 
Hagyta a mégoly elvetélt, céltalan keresést. Ebben a türelemben, megértésben – tole-
ranciában – nemcsak az egyéni intellektuális kiválóság, fölény, de az iskola szelleme 
is ott tükröződött: a korai, magyar, demokratikus, polgári hagyomány, a protestáló, 
kurucos örökség.

Mert annak ellenére, hogy rengeteg provinciális ízt, dzsentrit majmoló mucsai-
ságot, antiintellektuális virtuskodást, krakélerséget, tévedt embereszményt is hordott 
magában az egykorú Patak s a hajdani pataki diákélet: nagy erővel hatottak itt nemes, 

erjesztő, előrelökő intellektuális oltások, s hagyományok is. Ott hordta magában ez az 
iskola mindenekelőtt az egykori gályarabokat, szabadságharcosokat adó történelem-
nek emlékét, erejét. A múlt kötelező példa, továbbadott erkölcsi szellemi tőke volt. 
Beszéltek itt a kövek, a házak: a vár, a kollégium. Mindenfelé szobrok, emléktáblák 
idézték a Rákócziak nevét, s a korai magyar felvilágosodást: a dacos, üldözött protes-
tantizmust. Oly volt tanárok s diákok nevét, emlékét tartották itt számon, mint Co-
menius, Bessenyei György, Erdélyi János, Szemere Bertalan és Kossuth Lajos. Beivó-
dott ez a múlt – ha jobbára romantikusan, pusztán érzelmileg is – a mindennapokba. 
Ez közvetítődött a tanárok szaván át, ez hatott ott a diákok napi életében. Kuruc nóták 
zengtek a gyakori közös éneklésekkor a diáktanyákon. Angol internátusi manzárd-
szobánkban esténte nemegyszer egyik diáktársunk, Pongó István tárogatózott. Mind-
nyájan tudtuk, hogy egyik tanárunk, Novák Sándor írta az egyik legszebb mű-kuruc-
éneket: „Nagymajtényi síkon…” Érzelmi alapon bár, de egy múlt lett sajátunk, s vele 
együtt egy etikailag motivált, mély hazához kötődés. Átöröklődött emberek példája, 
akik a külföldi sikert, hírt s jólétet dobva, a sárba süppedt Patakot tudták választani. 
Erkölcsük, emberségük a szegénységgel tartást, a magyarsággal tartást parancsolta ne-
kik. Annak a sajátos külön magyar nemzettudatnak, melyet kurucos-szabadságharcos 
patriotizmusnak szoktunk nevezni, szimbolikus helyét jelenti így számomra Patak 
mindmáig. Mikszáth-könyvemben ennek az örökségnek felelős, gondolkodó élete-
ket felnevelni tudó erejét idézve Patakról is szóltam. Mint ahogy Adyról írva is nem 
utolsósorban ezért tudtam észrevenni benne, mit jelentett neki a kuruc tradíció. Az ő 
Zilahjában Sárospatak élt. Forradalmiságának egyik lényeges összetevője, az antiim-
perialista patriotizmus ennek a sajátos, magyar, protestáló-kurucos hagyománynak 
továbbvitele volt.

A kurucos-szabadságharcos hagyomány továbbéléséből törvényszerűen kö-
vetkezett, hogy azzal a szellemi áramlattal forrt össze Patak a maga jelenében, amely 
ennek a tradíciónak legszembeszökőbben folytatója volt: ottlétem alatt, a harmincas 
években a népi írói mozgalom lelt itt erős s korai visszhangot. Hiszen eleve hozzá-
tartozott a protestáló-kurucos örökséghez a plebejus szellem, a néphez kötődés. Nem 
véletlenül nevezték a „szegények iskolájának” valaha Patakot: ösztöndíjak, alapítvá-
nyok sokasága húzta ide a szegény diákokat. S nem véletlen, hogy élő volt itt a nagy 
ünnepeken való falura kijárás, a legátus és mendikáns intézmény. Nemcsak pénzszer-
zést jelentett ez, de ösztönös, önkéntelen „falukutatást”, valósághoz való kapcsolódást 
is. Ma is bennem van például, ahogy mendikánsként megyek házról házra Sajókazinc, 
Barcika, vagy Szin, Szögliget, Perkupa avagy Ond, Monok, Golop kanyargós utcáin, 
mondom a verset, látom az eltérő házi atmoszférákat, az emberek eltérő életét. Szinte 
törvényszerű, hogy ily hagyományok, szokások mellett kedvező talajra lelt itt a har-
mincas években a népi mozgalom. Az ezt előkészítő írók kedveltek voltak itt.

Kedvelt volt mindenekelőtt Ady. Máig nem felejtem, ahogy egy fiatal teológus, 
Vatai László Ady-verseket szaval nekem a legátusként őt kísérő kis mendikánsnak, 
gyalogolva Bánfalva és Szilvásvárad között a poros országúton egy pünkösdvasárna-
pon. Innentől kezdve lett Ady szinte napi olvasmányom. Nem értettem akkor még 
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verseit. Csak egy titokzatos zsongás húzott, hívott bennük. Közvetítették a teljesség-
etikát, a messzeség varázsát, a nem-belenyugvást, az örök keresést.

A sajátos, minden anekdotizáló, provinciális kedélyesség mellett s ellenére is a 
mélyben ott ható, erősen intellektuális pataki szellem volt az, amely viszonylag korán 
megismertetett Szabó Dezsővel is. Tizenegy évesen, mint második gimnazista meg-
vettem s elolvastam már Az elsodort falut. (Ma is ott van még ez a példány a könyveim 
között.) Más szemmel kezdtem látni ennek hatására saját osztályom, a vidéki magyar 
értelmiséget és a magyar falut. Illyés Pusztulás című cikkére rögtön a Nyugatban való 
megjelenésekor felfigyeltetett már ez a népies hangoltságú, intellektuális közlevegő. 
(A magyar elesettség, megkésettség mellett a szép stílus varázsát éreztette meg velem 
ez az írás máig visszacsengőn.) Egyik szobatársam apja, Bajcsy-Zsilinszky Endre pa-
rasztgazda-híve, a keleméri Orbán Ferenc rögtön indulásakor elhozta közénk Sinka 
István nevét, verseit. A Himnuszok Kelet kapujában szabadverses, táltosos romantikája 
vitt az „őstehetségek” bámulata, a „népi tehetség” fetisizálása, de így egyben a nép-
szeretet felé. S vittek afelé a valós paraszti híradások is. Darvas József Vízkereszttől 
szilveszterigje, Szabó Pál Papok, vasárnapokja egymásnak továbbadott, már-már kötele-
ző olvasmányunk volt. S hódított a falukutató mozgalom gyakorlata is.

Egy fiatal, szülőfalumból, Ragályról származó, volt pataki teológus, Szabó Lajos 
egy lázas szavú röpiratban a szektás magyarokról, a bodrogközi jehovistákról az elsők 
közt hozott hírt. Megküldte apámnak, mint volt papjának könyvét. Gyermekfejjel ol-
vastam el szinte: megcsaptak belőle a magyar alvégek árnyai, mélyei. Bátyámnak, a 
későbbi hódmezővásárhelyi Cseresnyés-Kollégium létrehozója, Szathmáry Lajos volt 
a tanára, s cserkészparancsnoka. Mire én Patakra értem, ő már nem volt ott, de kez-
deményezése, a regős cserkészet gondolata mégis nyomot hagyott. Mint kisdiák-cser-
készek, dalok felkutatására mentünk ki már olykor mi is a szomszéd falvakba. Igaz: 
felkészületlenségünkben műdalokat hoztunk csak zsákmányul. De a dalokon túl hoz-
tunk valami mást: egy etikai többletet. Ha romantikusan is, de fénnyel telítette ez az 
érdeklődés a nép fogalmát, nevét.

1935 tájt, két fiatal teológiai tanár, Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán megterem-
tette a teológusok közt az ún. faluszemináriumot. Könyvtárnak szolgáló kis szobájuk-
ba két teológus, Vatai László és Darbolczy Sándor (helyesen: Dabóczi István – a szerk.) 
jóvoltából korán bejutottam. Ott állt a polcokon az egész korai falukutató irodalom. 
Még mindig emlékszem, mily torokszorulással olvastam el ott Kodolányi János Fe-
ketevízét. a magam helyét a magyar világban értettem meg jobban rajta keresztül. A 
bátyám, Kálmán (Matolcsy Mátyás és Kerék Mihály akkor megjelent írásai alapján), 
a magyar birtokmegoszlás és a földreform kérdéséről tartott már előadást az önkép-
zőkörben valamikor a harmincas évek közepetáján. Még mindig előttem van, ahogy 
előadásáról egy báró Vay-fiú tüntetőn kivonult. 1936-ban Újszászy Kálmán és Sza-
bó Zoltán irányításával Szeretetfalva néven (először az országban) népfőiskola nyílt, 
Harsányi István kezdeményezésére pedig megindult a tehetségkutatás. Falumból, Cé-
génydányádról, mint felsős gimnazista én is felkísértem ide két fiút. (Egyikük, Kor-
mos Géza később a Magyar Közlöny szerkesztője lett.)

S ami Ady mellett talán a legnagyobb élményem volt: ez a sárospataki intellek-
tuális közlevegő hozta közel hozzám Németh László írásait, nevét. Az itteni szellem 
tette lehetővé, hogy rögtön megjelenésekor kezembe kerüljön s életre szólón élmé-
nyem legyen regénye: a Bűn. Patak jól indított. Az önkereséshez a kurucos-szabadság-
harcos örökségben egy élő hagyományt, a népies gondolatban egy korszerű, haladó 
magyar gondolatot, a Németh László-i felelősségmorálban, szolgálatetikában, ebben a 
továbbvitt, evilágivá tett, szekularizált puritán morálban pedig, ha megvalósítani nem 
is bírt, de értelmes életet ígérő magatartáspéldát, célt és eszményt adott. A „Bodrog-
parti Athén” így nemcsak az érzelmek, a fiatalkori megkötő emlékek felgyűjtő helye, 
de egyben intellektuális útnak indító, világnézeti felnevelő is volt.

(Megjelent: Király István: Az intellektuális város: Patak, a szellemi nevelő. = Borsodi Művelődés, VI. évf. 3. 
szám, 1981, 87–90. o. A cikket teljes terjedelmében közöljük.)

Még egyszer a minőségről (1984)

 (…) Még inkább éreztem s érzem a veszélyét annak, hogy a teljesítményelv az anyagi 
helyzetük, összeköttetéseik vagy műveltségük révén kiváltságosnak tekinthető társa-
dalmi rétegek gyermekeinek kedvez. Elmélyítheti így a szociokulturális különbsége-
ket, s könnyen veszni hagyja a hátrányosabb helyzetből érkező tehetségeket. Ezért 
hangsúlyoztam a kollégiumi rendszerrel egybekötött tehetségkutatás fontosságát, 
mint az innen eredő torzulásoknak esetleges, lehető ellensúlyát. A vitában nem utol-
sósorban Harsányi István szenvedélyes hangú, gazdagon érvelő megszólalása nyomán, 
szinte főkérdéssé lépett elő ez a probléma. Engedd meg, hogy ennek kapcsán elmond-
jak néhány idetartozó, személyes emléket.

Több mint ötven éve, 1933-ban, tizenkét évesen, mint sárospataki kisdiák is-
mertem meg Harsányi Istvánt. Akkor érkezett Patakra mint fiatal tanár. Máig em-
lékszem: nem sokkal megérkezése után kezembe adta Tamási Áron frissen megjelent 
regényét: az Ábel a rengetegbent, megszervezte az „alsósok”, a 10-14 évesek önképző-
körét. Életem első irodalomtörténeti dolgozatát „Realizmus és romantika” címen itt 
olvastam fel. Csupa nyugtalanság volt ez a fiatal tanár. Az ő nyugtalansága indította 
el 1935-ben (tudtommal először a harmincas évek Magyarországán) az ún. tehetség-
kutatást. Zempléni, szabolcsi, abaúji szegényparaszt-gyermekeket emelt ki, a sáros-
pataki gimnáziumba, falusi papok, tanítók segítségével, ingyenes ellátást biztosítva 
nekik. Eötvös-kollégista volt. Kis Eötvös Kollégiumokkal akarta teleszórva látni az 
országot.

Ez a Harsányi István-féle kezdeményezés volt ösztönzője a Németh Lászlótól 
országos hírűvé tett hódmezővásárhelyi „tanyasi internátusnak”. Sőt, a Györffy Kollé-
gium létrejöttébe is belejátszott ez. Györffy István elképzeléseiben mint tehetségmen-
tő intézmény merült fel egykor a „parasztkollégium” terve, s a kollégium megszületé-
sében lényegi szerepet játszó Zsindelynének, Tüdős Klárának közvetlenül is erős volt 
a pataki kötöttsége. Hathatott rá a pataki példa.
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Jól emlékszem még az akkori vitákra, Szabó Dezső nagy hatású támadó cikkére, 
a Lombik és falanszterre. Az életesség, a szerves fejlődés nevében támadta ő a tehetség-
gondozás kívánalmát, a maga következetlen módján cikke végén téve csak némi en-
gedményt ennek a gondolatnak. Emlékszem az egykori baloldal állásfoglalására. En-
nek egy része nem helyeselte ezt a vállalkozást, mert amint például Darvas József írta: 
eltereli a figyelmet az alapvető társadalmi s kulturális változtatások szükségességéről.

Igaz: egy-egy ilyen részletintézkedés valóban nem hozott megoldást egy kaszt-
szerűen tagolt, s ezt az iskolarendszerbe is kivetítő, hárommillió koldust magában 
hordó osztálytársadalom problémáira. A tehetségre való figyelésnek azonban még 
így is volt haszna. Elég megnézni a mai magyar szellemi életet: milyen arányú ben-
ne azok jelenléte, akiknek az Eötvös Kollégium s a Györffy Kollégium, ez a két, 
tehetségkiválasztáson alapuló felsőoktatási intézmény volt valaha az útnak indítója. 
S közvetlenül Harsányi István kezdeményezésének is elkészíthető ma már a mérlege. 
Hogy napjainkban államtitkár, egyetemi tanár, vezető állami tisztviselő nem egy haj-
dani abaúji, zempléni, szabolcsi szegényparaszt-gyerek: ebben az egykori sárospataki 
tehetségkutató munkának is van némi szerepe. Ha nem is pataki vonatkozásban, de 
Te is tanúskodhatsz erről. Egy hajdani minisztériumi vezető, a sárospataki kapcso-
latokkal rendelkező Szombatfalvy Albert (a fia Sárospatakon tanult) országos moz-
galommá tette 1942-ben a tehetségkutatást, s ez a mozgalom emelte ki Bata Imrét, 
az egykori dél-borsodi szegényparaszt-fiút is az alvég világából a gimnáziumba. Egy 
kezdeményezés jogossága mellett számtalan formában érvelt az idő.

Egykori tanárom, Harsányi István tavaly múlt 75 éves. Elmulasztottam akkor 
köszöntését, s elmulasztotta ezt akkor az Élet és Irodalom is. Meggyőződésem: egyet-
értesz vele, ha ezt az alkalmat használom fel most a késett üdvözlésre. Hiszen nem 
személyes ügy ez csupán. Egy tanárt megbecsülve, egyben mindig a szakmát is meg-
becsüljük. S az oktatásügy színvonaláról, igényszintjéről folyó vitának, véleményem 
szerint, ez a kulcskérdése. Végső soron azon múlik a polémia során felvetődött prob-
lémák sorsa, sikeres megoldása, hogy vannak-e, lesznek-e Harsányi Istvánhoz hason-
ló, tenni, használni akaró, önállóan gondolkodó, nemes szenvedélyű, kezdeményező 
pedagógusok a magyar iskolákban. Köszönöm, hogy levelem közlésével módot adtál 
ennek hangsúlyozására.
(Megjelent: Király István: Vita az iskoláról. Levél a szerkesztőhöz = Élet és Irodalom, XXVIII. évf. 30. szám, 1984. 
július 27., 5, 8. o. Újraközlés: Még egyszer a minőségről. Levél a szerkesztőhöz. In: Király István: Kultúra és politika. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987. 110–113. o. A cikk részletét közöljük.)

Valamiben mindenki tehetséges. Beszélgetés Király Istvánnal (1986)

(…) – Szerencsém volt, mert a saját életemben tapasztaltam meg, mit jelent a kiváló 
iskola – mondta Király István. – Az első tanulóéveimet egy kis faluban, Ragályon, 
osztatlan, földes padlójú iskolában töltöttem. Innen kerültem Sárospatakra. Patakon 
az akkor megnyílt Angol Internátus egyik manzárdszobájában helyet kaphattak a sze-
gény sorsú, de jó tanuló diákok is. Ekkor éreztem meg, ott, az ország akkor egyik leg-
kiválóbb iskolájában, micsoda felhajtóerő az ilyen intézmény légköre. A tehetségmen-
tő iskola eszméjét Patak ültette el bennem, de később az Eötvös Kollégium erősítette 
meg. A pataki Angol Internátusba ugyanis a diákok nemcsak a tehetség szerint, hanem 
a tehetősség szerint is bekerülhettek; az Eötvös Kollégiumba azonban csak felvételi 
vizsga, tehetségvizsga alapján lehetett bejutni.

– A népi írók mozgalma is zászlójára írta a tehetségmentést.
– Sárospatakon a harmincas években, jórészt egy Harsányi István nevezetű fiatal 

tanár hatására, aki a népi írói mozgalom sodrában élt, tudatosodott a kallódó falusi 
tehetségek mentése. Hogy ne vesszenek el a Turi Danik a magyar sárban. S ezek az 
akkor kiemelt gyerekek ma miniszterhelyettesek, egyetemi tanárok. A kiváló iskolák 
tehetségmentő mozgalmának – s itt meg kell említeni a részben Sárospatak sugárzó 
hatására létrejött Györffy Kollégiumot is – óriási szerepük van abban, hogy minőségi 
értelmiség szülessen. A minőségi értelmiség pedig gazdasági fejlődésünkben, a világ-
versenyen való megmaradásunk ügyében a legfontosabb kérdések egyike.

– Mi menthető át a sárospataki iskola módszereiből a pedagógia mai gyakor-
latába?

– Az első: az iskola légköre. Minden helynek van erkölcsi hagyománya. Ma ezt 
az erkölcsi hagyományt tékozoljuk. Pedig a falak önmagukban is nevelnek! Pesten, 
a nagy múltú fasori evangélikus gimnázium épületében ma az Országos Pedagógiai 
Intézet működik. Holott az itt tanuló mai diákok érezhetnék, hogy ők a világ legkivá-
lóbb tudósainak, zseniális matematikusainak nyomában járnak. Vagy: az Eötvös Kol-
légiumból csináltak egy normál diákszállót. Sárospatakot pedig olyan intézménnyé 
tették, amely csak a maga vonzáskörzetéből vehet fel tanulókat. Egy kis bodrogközi 
gimnáziummá változtatták. Ez olyan, mintha az oxfordi egyetemet lefokoznánk vidé-
ki főiskolává.

– A hagyomány nyilván csak a tanárok kiváló műveltségével együtt igazán ha-
tékony nevelőerő.

– Sárospatak mindig törődött azzal, hogy színvonalas tanári kara legyen. A te-
hetséges növendékeit ösztöndíjjal járatta egyetemre, s azok visszatértek. A tanári kar 
fele Eötvös-kollégista volt. S végül felhívnám a figyelmet a munka tiszteletére való 
nevelésre. Egész életre bennem maradt az „ora et labora”, az imádkozzál és dolgozzál. 
Ebből az évek során az elsőt elhagytam. A mai iskolarendszer egyik legijesztőbb tünete 
számomra az a mítosz, hogy játékosan is lehet tanítani. Hogy óvni kell a diákot a ter-
heléstől. Minden versenyszellemet, mint a gyerek személyiségére károsat, ki akarnak 
irtani. Félnek az osztályozástól. Pedig igenis szokjon hozzá a diák, hogy törekedni 
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kell a jó osztályzatra! Mert számít az, miképp minősíti az ember munkáját a külvilág! 
Versenyistállónak csúfolják azokat az iskolákat, amelyek a pályázatokon elsők lettek. 
Versenyistálló? Én tudom, mit jelentettek, micsoda húzóerőt, Patakon az önképzőköri 
pályázatok! Eltörölték az úttörő-olimpiát, nehogy kudarcélményt okozzunk a gyerek-
nek. Mi éppen akkor szedtük össze magunkat, amikor Harsányi István megszervezte 
az önképzőkört és pályázatokat hirdetett! (…)
(Megjelent: Szunyogh Szabolcs: Valamiben mindenki tehetséges. Beszélgetés Király István akadémikussal = Nép-
szava, 114. évf. 94. szám, 1986. április 22., 3. o. Az interjú részletét közöljük.)

Tanáraim voltak (1987)

„Életem útja úgy hozta magával, hogy (az indító, kis falusi, osztatlan elemit nem szá-
mítva) mindvégig az ország elitiskoláiba jártam. A középiskola nyolc osztályát Sá-
rospatakon végeztem, ott is, mint úgynevezett „szegény sorsú, jó tanuló”, az Angol 
Internátusban, annak manzárdszoba-lakójaként (tanítanunk kellett az ingyenes lakás 
fejében a fizető bentlakókat). Majd az Eötvös Kollégiumba kerültem, s egy fél évet 
töltöttem a bécsi Collegium Hungaricumban. Az akkori legmagasabb szintet jelen-
tette mindez. Ugyanakkor gyermekkoromból, szülőfalumból s apám parasztsorban 
maradt tíz testvére révén nagyon jól ismertem a másik országot is; a kultúrától messze 
kerültet…”

Így emlékszik vissza a pályára kerülés előzményeire egy néhány évvel ezelőtti 
interjújában. A falusi osztatlan elemitől a Collegium Hungaricumig eljutni – méltó, 
töretlen út. A szárnyaló ívű iskolaévek, hihetnénk, egyenesen, megszakítatlanul ve-
zettek addig a pályáig, amelyet ma a tudós, irodalomtörténész, tanszékvezető egyete-
mi tanár mondhat magáénak. A törést a háború jelentette. Törést, de nem megszakí-
tást. Mert a pálya, amely a gimnáziumi évek alatt olyan tanárok jótékony hatása alatt 
kezdett formálódni, mint Képes Géza, a nagy világégés után felfelé lendült. Nem se-
gítőtársak, mesterek nélkül. Az Eötvös Kollégiumban Keresztury Dezső, majd – mint 
doktorandusznak – Lukács György volt az, aki egyéniségének sugárzásával segített az 
utat kijelölni. Király István őket hármójukat tartja igazi mestereinek. Most nem az is-
kolákra, hanem a tanárokra emlékszik. A tanárokra, akik az alkotás mellett a nevelést, 
az egyéniség megformálását tekintették legfőbb hivatásnak.

– Képes Géza akkor kezdett tanítani, mikor ötödik gimnazista lettem, s négy 
esztendőn keresztül voltam tanítványa, ő volt a legszabálytalanabb tanár, akivel talál-
koztam. Talán éppen emiatt volt ilyen felejthetetlen hatással rám. Ha a titkát keresem? 
Valami tiszteletre méltó titokzatosság lengte körül. Úgy járt-kelt, hogy angol költők 
verseit szorongatta a hóna alatt, s tudtuk róla, hogy Kosztolányinál is gyakran meg-
fordul.

– A szabálytalansága miben állt?
– Utálta az osztályzást és a feleltetést. S dolgozatot íratni is utált. Egyszerűen 

lusta volt kijavítani.

– Hogy tudott így osztályozni?
– Bármennyire nem szerette is, megíratta a dolgozatokat, aztán odaadta nekem 

kijavítani.
– Egy diákjának?
– Úgy bizony.
– S mi az, amit szeretett?
– Sétálni és beszélgetni. Olyankor köré gyűltünk és hallgattuk. Ő volt az első, 

akitől ezt a nevet hallottam: József Attila. Méghozzá a legnagyobb magyar költőként 
emlegette. Nagy lelkesedéssel figyeltünk rá mindig, s annyira megszerettette magát 
velünk, hogy képesek voltunk csak a kedvéért tanulni. Egyszer ajándékozott nekem 
egy könyvet, őrzöm még ma is. Olyasmit tudott, amit kevesen, felébreszteni és ébren 
tartani a diákban a tudás iránti igényt. Ez az, amiben mindmáig igyekszem követni. S 
még egyben. Azt vallotta – és ezt sikerült elérnie a valóságban is –, hogy tanár és diák 
között meleg emberi viszony kell, hogy kialakuljon. Enélkül a tanári munka mit sem 
ér. (…)
(Megjelent: Kállai Katalin: Király István: Tanáraim voltak = Képes 7, 2. évf. 13. szám, 1987. március 28., 29. o. Az 
interjú részletét közöljük.)

Interjú Király Istvánnal (1987)

(…) A véletlen és a sors úgy hozta, hogy a legjobb nevelést kaptam, amit a két há-
ború közötti Magyarország megadhatott. 1931-ben a bátyám jóvoltából – aki akkor 
már a sárospataki gimnázium diákja volt – mint szegénysorsú jó tanuló a legrango-
sabb pataki intézménynek, az Angol Internátusnak az úgynevezett manzárdszobájába 
kerültem. A manzárdszobának az volt a feladata, hogy az Angol Internátusbán lent 
lakókat tanítsa, foglalkozzon velük. Tizenketten jeles tanulók laktunk egy szobában. 
Nekem elsőtől kezdve ez volt a szerencsém, hogy itt laktam. Ez nagyon szélesítette a 
látókörömet, mert az Angol internátusbeli tanítványaim az akkori Magyarország felső 
tízezerjéhez tartoztak. Ily módon egy olyan világba is betekinthettem, amibe külön-
ben sohasem lehetett volna. A pataki gimnázium, főleg az Angol Internátus azok közé 
a nagy intézmények közé tartozott, amelyekről a Horthy-Magyarországon az emberek 
úgy beszéltek, mint elitiskolákról. (…)
(Megjelent: Győrfy Miklós: Király István. In: Vámos György (összeáll.): Az utak összefutnak. Kossuth Könyvki-
adó, Budapest, 1987. 137–138. o. Az interjú részletét közöljük.)
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A) Iskolai értesítők
(lelőhely: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok_sarospatak/)

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1931–32-ik is-
kolai évről. LXXVI. évfolyam. Összeállították: Dr. Vasady Béla akadémiai és Elekes 
Imre gimn. és közigazgató. Sárospatak, 1932.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1932–33-ik is-
kolai évről. LXXVII. évfolyam. Összeállították: Dr. Mátyás Ernő akadémiai és köz- 
és Elekes Imre gimn. igazgató. Sárospatak, 1933.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1933–34-ik 
iskolai évről. LXXVIII. évfolyam. Összeállították: Dr. Mátyás Ernő akadémiai és 
köz- és Novák Sándor gimn. igazgató. Sárospatak, 1934.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1934–35-ik is-
kolai évről. LXXIX. évfolyam. Összeállították: Dr. Mátyás Ernő akadémiai igazgató 
és Novák Sándor gimn. és közigazgató. Sárospatak, 1935.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1935–36-ik 
iskolai évről. LXXX. évfolyam. Összeállították: Dr. Mátyás Ernő akadémiai igazgató 
és Novák Sándor gimn. és közigazgató. Sárospatak, 1936.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1936–37-ik 
iskolai évről. LXXXI. évfolyam. Összeállították: Dr. Mátyás Ernő akad. és közigaz-
gató és Novák Sándor gimn. igazgató. Sárospatak, 1937.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1937–38-ik 
iskolai évről. LXXXII. évfolyam. Összeállították: Dr. Mátyás Ernő akad. és közigaz-
gató és Novák Sándor gimn. igazgató. Sárospatak, 1938.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi értesítője az 1938–39-ik 
iskolai évről. LXXXIII. évfolyam. Összeállították: Dr. Zsiros József theol. akad. igaz-
gató és Tárczy Árpád gimn. és közigazgató. Sárospatak, 1939.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi évkönyve (értesítője) az 
1939–40-ik iskolai évről. LXXXIV. évfolyam. Összeállították: Dr. Zsiros József 
theol. akad. igazgató és Tárczy Árpád gimn. és közigazgató. Sárospatak, 1940.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi évkönyve (értesítője) az 
1940–41-ik iskolai évről. LXXXV. évfolyam. Szerkesztették: Dr. Zsiros József theol. 
akad. és közigazgató és Tárczy Árpád gimn. igazgató. Sárospatak, 1941.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi évkönyve (értesítője) az 
1941–42-ik iskolai évről. LXXXVI. évfolyam. Szerkesztették: Dr. Zsiros József 
theol. akad. és közigazgató és Tárczy Árpád gimn. igazgató. Sárospatak, 1942.

A sárospataki ref. főiskola theol. akadémiai és gimnáziumi évkönyve (értesítője) az 
1942–43-ik iskolai évről. LXXXVII. évfolyam. Szerkesztették: Tárczy Árpád gimn. 
és közigazgató és Dr. Újszászy Kálmán theol. akad. igazgató. Sárospatak, 1943.

B) Sárospataki Református Lapok
(lelőhely: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/SarospatakiReformatusLapok)

XXVII. évf. 27. szám, 1931. július 5.
XXVII. évf. 25. szám, 1932. június 18.
XXVIII. évf. 27. szám, 1933. július 2.
XXVIII. évf. 26. szám, 1933. június 25.
XXVIII. évf. 31. szám, 1933. július 31.
XXIX. évf. 20. szám, 1934. május 13.
XXIX. évf. 26. szám, 1934. június 24.
XXX. évf. 25. szám, 1935. június 23.
XXXI. évf. 25. szám, 1936. június 21.
XXXII. évf. 25. szám, 1937. június 20.
XXXII. évf. 26. szám, 1937. június 27.
XXXIII. évf. 8. szám, 1938. február 27.
XXXIII. évf. 10. szám, 1938. március 13.
XXXIII. évf. 25. szám, 1938. június 26.
XXXIII. évf. 26. szám, 1938. július 3.
XXXIII. évf. 32. szám, 1938. augusztus 14.
XXXIV. évf. 20. szám, 1939. május 14.
XXXIV. évf. 23. szám, 1939. június 4.
XXXIV. évf. 26. szám, 1939. június 25.
XXXIV. évf. 31. szám, 1939. július 30.
XXXIV. évf. 39. szám, 1939. szeptember 24.
XXXVII. évf. 25. szám 1942. június 20.

K i r á l y  I s t v á n  é s  S á r o s p a t a k K i r á l y  I s t v á n  é s  S á r o s p a t a k

Források 
és  irodalom
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C) Sárospataki Ifjúsági Közlöny
(lelőhely: https://mandadb.hu/tart/kereses)

XLIX. évf. 9–10. szám, 1934. május–június
LII. évf. 1–2. szám, 1936. szeptember–október
LII. évf. 4–5. szám, 1936. december – 1937. január
LII. évf. 7-8. szám, 1937. március–április
LIII. évf. 1–2. szám, 1937. szeptember–október
LIII. évf. 3. szám, 1937. november
LIII. évf. 7. szám, 1938. március
LIII. évf. 8. szám, 1938. április
LIV. évf. 1–2. szám, 1938. szeptember–október
LIV. évf. 8–9. szám, 1939. április–május
LIV. évf. 10. szám, 1939. június

D) Bibliotheca Comeniana
(lelőhely: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BibliothecaComeniana)

Bibliotheca Comeniana II. Szerkesztette: Földy Ferenc – Csorba Csaba. MCT, Sáros-
patak, 1988.

Bibliotheca Comeniana V. Comenius és a magyar művelődés. Szerkesztő bizottság: 
Csorba Csaba – Földy Ferenc – Ködöböcz József. MCT, Sárospatak, 1994.

Bibliotheca Comeniana IX.Comenius és a hazai művelődés. Szerkesztette: Ködöböcz 
József. MCT, Sárospatak, 2002.

Bibliotheca Comeniana XII. Comenius és az utókor. Szerkesztő bizottság: Földy Fe-
renc – Kiss Ferenc – Kováts Dániel. MCT, Sárospatak, 2006.

Bibliotheca Comeniana XV. Comenius és a múzsák. Szerkesztő bizottság: Földy Fe-
renc – Kiss Ferenc – Kováts Dániel. MCT, Sárospatak, 2011.

Bibliotheca Comeniana XVI. Comenius és Európa. Szerkesztő bizottság: Földy Ferenc 
– Kiss Ferenc – Kováts Dániel. MCT, Sárospatak, 2012.

Bibliotheca Comeniana XVIII. Comenius és szellemi örökösei. Szerkesztő bizottság: 
Földy Ferenc – Koncz Gábor – Kováts Dániel. MCT, Sárospatak, 2015.

Bibliotheca Comeniana XIX. Comenius és korunk. Szerkesztő bizottság: Földy Ferenc 
– Kováts Dániel – Toma Kornélia. MCT, Sárospatak, 2016.

E) További felhasznált irodalom

425 éves a Sárospataki Rákóczi Gimnázium. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1956.
A középiskolások magyar és történelem versenyének eredménye = Pesti Hírlap, LXI. 

évf. 122. szám, 1939. május 31.
A középiskolások tanulmányi versenyének eredményei = Pesti Hírlap, LXI. évf. 125. 

szám, 1939. június 3.

„A Műszaki Világ” pályázatán Király István, a sárospataki gimnázium hetedikese nyer-
te az első díjat = A Műszaki Világ, II. évf. 16–17. szám, 1938. április 16.

A pataki diákvilág anekdotakincse, III. kötet. Harsányi István gyűjtése alapján, Fekete 
Gyula közreműködésével. Szerkesztők: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Egey 
Tibor, Király Zoltán, Lázár Oszkár, Szabó Csaba. Sárospataki Református Kollégi-
um Alapítvány, Sárospatak, 1996.

A pataki diákvilág anekdotakincse, IV. kötet. Feldolgozta és sajtó alá rendezte Király 
Zoltán. Szerkesztők: Benke István, Bolvári-Takács Gábor, Egey Tibor, Király Zol-
tán, Lázár Oszkár, Szabó Csaba. Pataki Diákok Szövetsége, Sárospatak, 2001.

A Sárospataki Református Kollégium története. Tanulmányok alapításának 450. év-
fordulójára. (Anonim szerkesztő: Barcza József) Református Zsinati Iroda Sajtóosz-
tálya, Budapest, 1981.

Barta Róbert: Klebelsberg Kunó és a sárospataki Angol Internátus = Gerundium, 9. 
évf. 3. szám, 2018.

Bartha Ákos: Falukutatás és társadalmi önismeret. A Sárospataki Református Kollé-
gium faluszemináriumának (1931–1951) történeti kontextusai. Hernád Kiadó, Sá-
rospatak, 2013.

Benke György – Pólos László – Szabó Csaba (szerk.): Pataki tanáraink (1931–1952). 
Sárospatak, 2005.

Berecz Lilla: Interjú dr. Király István akadémikussal. = Sárospataki Krónika, IX. évf. 
4. szám, 1977. április.

Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki öregdiák mozgalom 19–21. századi kronológi-
ája. Intézménytörténet és közművelődési dimenziók (elektronikus adattár, 2011) = 
http://zemplenimuzsa.hu/oreg_diak_krono.htm

Bolvári-Takács Gábor: Követek és követők. Közelítések Sárospatak szellemi hatástör-
ténetéhez. Zempléni Múzsa, Sárospatak, 2015.

Bolvári-Takács Gábor: Művek és megoldások. Kritikai írások 2015–2020. Zempléni 
Múzsa, Sárospatak, 2020.

College News of the English Boarding School, Sárospatak, Hungary. Vol. I. No. 1. 
(1936. April) – Vol. IV. No. 3. (1939. Summer) = https://mandadb.hu/tart/kereses

Dienes Dénes – Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története. Hernád 
Kiadó, Sárospatak, 2013.

Dobay Béla (szerk.): A sárospataki Rákóczi Gimnázium jubileumi évkönyve. Sáros-
patak, 1981.

Elekes Imre (szerk.): Emlékkönyv a Sárospataki Ref. Főiskola fennállásának négyszá-
zados ünnepéről 1931. szept. 30. és okt. 1. Sárospatak, 1932.

Erdélyi János (emlékkönyvbe foglalta): A sárospataki ref. főiskola háromszázados ün-
nepe július 8-án 1860. Sárospatak, 1860.

Győrffy Miklós: Király István. In: Vámos György (összeáll.): Az utak összefutnak. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Hörcsik Richárd (szerk.): Emlékezés, értékelés, kitekintés. Sárospataki Népfőiskolai 
Füzetek. Sárospatak, 1988.
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Kállai Katalin: Király István: Tanáraim voltak = Képes 7, 2. évf. 13. szám, 1987. már-
cius 28.

Kézi Erzsébet: Egy megvalósult klebelsbergi koncepció (A sárospataki Angol Interná-
tus). Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2004.

Király István: A. J. Cronin: A mennyország kulcsa. = Pester Lloyd, Abendblatt. 88. évf. 
273. szám, 1941. november 28. (Aláírás nélkül.)

Király István: Az intellektuális város: Patak, a szellemi nevelő = Borsodi Művelődés, 
VI. évf. 3. szám, 1981.

Király István: Vita az iskoláról. Levél a szerkesztőhöz = Élet és Irodalom, XXVIII. évf. 
30. szám, 1984. július 27., 5, 8. o.

Király István: Útkeresések. Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1989.

Ködöböcz József: Sárospatak a magyar művelődés történetében, Sárospatak, 1991.
Maller Sándor: Gróf Klebelsberg Kunó és a Sárospataki Református Főiskola. Az an-

gol nyelv tanításának kezdetei Patakon. Sárospatak, 1998.
Szunyogh Szabolcs: Valamiben mindenki tehetséges. Beszélgetés Király István akadé-

mikussal = Népszava, 114. évf. 94. szám, 1986. április 22.
Takács Gábor: In memoriam Király István = Sárospatak, XXIX. évf. 5. szám, 1989. 

november
„Tehetséges, eszményekben hívő kereskedőnemzedékre van szükségünk” Beszélgetés 

Király Istvánnal, a sárospataki diákkal, az OMKE-pályázat győztesével = OMKE. Az 
Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés hivatalos lapja, 22. évf. 1938. június 25.

Tőzsér Zoltán: Nyugat-európai orientációjú oktatáspolitika a két világháború között. 
A sárospataki Angol Internátus és a pannonhalmi olasz gimnázium = Zempléni 
Múzsa, XII. évf. 3. szám, 2012. ősz

(A Király István és Sárospatak c. fejezetet írta és összeállította: Bolvári-Takács Gábor)

K i r á l y  I s t v á n  é s  S á r o s p a t a k

Király István publikációinak 
és életműve, munkái 

recepciójának bibliográfiája
2021.  augusztus 15.

Összeállította és szerkesztette 
Agárdi Péter, Mórocz Gábor és Zahari István
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B i b l i o g r á f i a

ELŐSZÓ

KIRÁLY ISTVÁN KÖTETEI – RÖVIDÍTÉSEIKKEL

FOLYÓIRATRÖVIDÍTÉSEK 

KIRÁLY ISTVÁN MŰVEI 

Önálló kötetek
Tanulmányok, esszék, vitacikkek és kritikák (irodalmi, művészeti, törté-
nelmi és kulturális tárgykörben) 
Egyéb publicisztikai írások, jelentések, naplórészletek
Tanulmányok, cikkek, kritikák, reflexiók idegen nyelveken

SZERKESZTŐI MUNKÁK

Könyvszerkesztések, válogatások, elő- és utószavak
Folyóiratok, kézikönyvek szerkesztése, egyéb közreműködések
Tankönyvek, szöveggyűjtemények szerkesztése 

INTERJÚK, BESZÉLGETÉSEK, VITÁK, VÁLASZOK KÖRKÉRDÉSEKRE 

Király Istvánnal készült interjúk
Kerekasztal-beszélgetések
Interjú-montázsok 
Viták, hozzászólások ismertetései, összefoglalói
Körkérdésekre adott válaszok 

Tartalomjegyzék
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B i b l i o g r á f i a B i b l i o g r á f i a

INTERJÚK ÉS MŰSOROK A MAGYAR RÁDIÓ ARCHÍVUMÁBAN 

KIRÁLY ISTVÁN INTERJÚI ÉS SZEREPLÉSEI 
A MAGYAR TELEVÍZIÓ MŰSORAIBAN

KIRÁLY ISTVÁNRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK

Tanulmányok, pályaképek, elemző értékelések Király Istvánról
Kisebb cikkek, tudósítások Király Istvánról, valamint utalások rá életében 
(kivéve a születésnapi köszöntőket) 
Király István 60 éves / Köszöntők 
Nekrológok, emlékezések
Kisebb cikkek, tudósítások, emlékezések, valamint utalások Király István-
ra 1989 után 
Írások Király István születésének 100. évfordulója alkalmából

ELŐSZÓ

Az alábbiakban Király István (1921–1989) irodalomtörténész, egyetemi tanár, szer-
kesztő és ideológus műveinek, lapinterjúinak, rádiós és televíziós szerepléseinek, va-
lamint a publikációiról és a szerzőről szóló írásoknak a jegyzékét tesszük közzé.  

A bibliográfia a következő egységekre tagolódik:
1. Önállóan megjelent kötetei ismertetésekkel. A könyvek felsorolása megjele-

nésük szerinti időrendben, a recenzióké a szerzők neve szerinti abc sorrendben tör-
ténik. 

2. Folyóiratokban, lapokban és kötetekben megjelent írásai. Ez a blokk a kö-
vetkező három részből áll: A. Tanulmányok, esszék, vitacikkek és kritikák irodalmi, 
művészeti, történelmi és kulturális tárgykörben; B. Egyéb cikkek, írások, jelentések, 
naplórészletek; C. Tanulmányok, cikkek, kritikák, reflexiók idegen (német, orosz, 
francia, angol, lengyel) nyelveken.

Az írások felsorolása alapvetően mindhárom alegységben időrendi. Ettől az elv-
től csak indokolt esetben tértünk el (akkor, ha a szigorú értelemben vett időrend érvé-
nyesítése nem engedte volna láttatni a szorosan összetartozó szövegek kapcsolódását). 

Ebben a blokkban fokozottan törekedtünk a kontextualizálásra, igyekeztünk 
feltárni az írások főbb intertextuális összefüggéseit. Ha egy Király István-írásnak volt 
szövegelőzménye vagy vitát váltott ki, azt feltüntettük a címleírást követően.   

3. Szerkesztői munkái. Felsorolásuk – különböző műfaji csoportokban – idő-
rendben történik. 

4. Interjúi. E csoporton belül elkülönítettük a vele készített személyes interjú-
kat, illetve azokat a csoportos beszélgetéseket, amelyeknek résztvevője volt. Itt szere-
peltetjük azoknak a vitáknak az írott sajtóban publikált összefoglalóit is, amelyekhez 
hozzászólt. A beszélgetések, vitaösszefoglalók felsorolása időrendi.   

5. Rádiós szereplései. Felsorolásuk időrendi.
6. Televíziós szereplései. Felsorolásuk időrendi. 
7. Király Istvánról szóló írások, különböző műfaji alcsoportokba sorolva. E ka-

tegóriában a 60. születésnapján megjelent köszöntők és a róla írott nekrológok felso-
rolása szerzők szerinti abc sorrendben, a többi írásé – az adott műfaji csoporton belül 
– időrendben történik.   

A bibliográfia teljességre törekszik, de bizonyára hiányos, vélhetően még ezután is 
lehet bővíteni újabb tételekkel. Utalnunk kell azokra a műfaji csoportokra, amelyek 
nem szerepelnek az irodalomjegyzékben. Hiányoznak a digitális nyilvánosság Király-
dokumentumai. Nem dolgoztuk fel Király István levelezését (azokat az általa írott 
vagy neki írt leveket sem, amelyeket korábban már publikáltak), a széleskörű memo-
árirodalom (pl. Szigeti József, Kiss Ferenc, Heller Ágnes, Réz Pál, Ungvári Tamás) 
Királyra hivatkozó és vonatkozó utalásait, a személyes és anekdotisztikus emlékezé-
seket, a szépirodalmi „szerepeltetéseket” (pl. Moldova György, Esterházy Péter, Spiró 
György), és természetesen a kézikönyvek és lexikonok szócikkeit, utalásait sem. Meg 
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kell említenünk még, hogy az internetes elérhetőségeket csak kivételesesetekben ad-
juk meg – olyankor, amikor az adott írásnak nincs print változata.

A bibliográfiai leírásban a napjainkban szokásos (de korántsem egységes) formai meg-
oldások egyikét alkalmazzuk. A szerzői név nélküli, anonim vagy éppen szerkesztősé-
gi írásoknál itt az [– –] jelölést használjuk.

KIRÁLY ISTVÁN KÖTETEI – RÖVIDÍTÉSEIKKEL

Mikszáth Kálmán, Bp., Művelt Nép, 1952.   = MK 52
Mikszáth Kálmán, 2. kiadás, Bp., Szépirodalmi, 1960. = MK 60
Ady Endre 1–2., Bp., Magvető, 1970.    = AE I.
Hazaiság és forradalmiság, Bp., Kossuth, 1974.  = HF
Irodalom és társadalom (1946–1975), Bp., 

Szépirodalmi, 1976.    = IT
Intés az őrzőkhöz. Ady Endre költészete az első 
világháború éveiben 1–2., Bp., Szépirodalmi, 1982. = AE II.
Kosztolányi – Vita és vallomás, Bp., Szépirodalmi, 1986.  = KD
Kultúra és politika, Bp., Kossuth, 1987.   = KP
Útkeresések, Bp., Szépirodalmi, 1989.   = Útk
Király és Tandori, szerk. ZSOLDOS Sándor, Szeged, 

Gradus ad Parnassum, 1996.    = KT
Napló 1956–1989, Bp., szerk. SOLTÉSZ Márton, 

Magvető, 2017, 20182.     = N
Petőitől Tand oriig, Bp., Osiris, 2021.   = PT

FOLYÓIRATRÖVIDÍTÉSEK

Alf = Alföld 
ÉI = Élet és Irodalom 
It = Irodalomtörténet 
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények 
Je = Jelenkor
Kort = Kortárs
Krit = Kritika 
MH = Magyar Hírlap 
MN = Magyar Nemzet
Nszab = Népszabadság
SzN = Szabad Nép 
TársSz = Társadalmi Szemle

ÖNÁLLÓ KÖTETEK

1. Mikszáth Kálmán, Bp., Művelt Nép, 1952, 269. /Nagy magyar írók/
[2. kiad.: Bp., 1960. Szépirodalmi]

Recepció

Recenziók

1. kiadás:

BALDA, Béla: Király István: Mikszáth Kálmán, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 
2., 1959, 472–474. [Német nyelvű recenzió]

BÁN Imre: Király István: Mikszáth Kálmán, Építünk, 1953/1–2., 98–100.
BODNÁR György: Király István: Mikszáth Kálmán, TársSz, 1953/2., 220–224.
BOKOR László: Király István: Mikszáth Kálmán, Új Hang, 1953/4., 112–117. 
GYERGYAI Albert: Király István Mikszáthja, ItK, 1954/2., 249–256.
ILLÉS Béla: Mikszáth Kálmán. Király István könyve, Irodalmi Újság, 1953. február 26., 9.
KISPÉTER András: Király István: Mikszáth Kálmán, It, 1953/3–4., 476–480.
SÓS Endre: Mikszáth Kálmán realizmusa: Széljegyzetek Király István könyvéhez, MN, 1953. január 

18., 7.

2. kiadás: 

GYÁRFÁS Imre: Az élő Mikszáth, Északmagyarország, 1960. május 29., 4.
BARTA János: Mikszáth-problémák I–II., ItK,1961/2., 140–161.; ItK, 1961/3., 299–321.
Reflexió: REJTŐ István: Régi problémák új köntösben (Megjegyzések Barta János Mikszáth-problémák 

című cikkéhez), Magyar Tudomány, 1962/4., 249–260. 
DIÓSZEGI András: Király István: Mikszáth Kálmán, ItK, 1961/2., 222–225.
MEZEI József: Mikszáth és a század realizmusa, ItK, 1961/4., 448–469. [Barta János Mikszáth-problé-

mák című írására is reflektáló, tanulmány igényű recenzió.]
WÉBER Antal: Király István: Mikszáth Kálmán, Kort, 1960/6., 961–963.
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2. Ady Endre [Felsőoktatási jegyzet], Bp, ELTE, 1960, 60.
[utánny. 1961, 1962, 1963, 1964]

3. Ady Endre 1–2., Bp., Magvető, 1970, 778.; 788. /Elvek és utak/
[2. kiad. 1972, 3. kiad. 1979, 4. kiad. 1988]

Recepció

Recenziók 

ANTAL Gábor: Egy Ady-könyv ürügyén, ÉI, 1970. október 31., 11.
BARTA András: Ady Endre: Király István monográiája, MN, 1970. október 25., 13.
BATA Imre: Király István: Ady Endre, Valóság, 1970/12., 98–100.
DERSI Tamás: Magunk között szólva…, Esti Hírlap, 1971. máj. 14., 2. 
DOLMÁNYOS István: Politika-történeti problémák Ady életművében. Gondolatok Király István könyvéről, 

ItK, 1986/4., 398–406. [Az 1970-es monográfiáról szóló részek: 398–401.] 
FENYŐ István: Marxista irodalomtörténetírásunk kiemelkedő új teljesítménye. Király István Ady-köny-

véről, Napjaink, 1970/12., 12. 
FENYŐ István: Marxista irodalomtörténetírásunk kiemelkedő új teljesítménye. Király István: Ady Endre 

= UŐ: Figyelő szemmel, Bp., Szépirodalmi, 1976, 123–128. [A Napjainkban megjelent recenzió 
átdolgozott, rövidített változata.] 

HELLER Ágnes: Megjegyzések egy vallomáshoz (Király István: Ady Endre), Kort, 1971/1., 144–148.
HÉRA Zoltán: Király István: Ady Endre, Krit, 1972/1., 20–21.
HONTI Mária: A forradalmiság, népiség, magyarság – új ényben. Király István Ady Endre című könyvé-

nek világnézeti, irodalmi és pedagógia tanulságai, It, 1972/ 2. melléklete A Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság Tanári Tagozata Tagjainak, XVII–XXXIV. 

IZSÁK József: Tudás és lélek tisztelgése, A Hét (Bukarest–Marosvásárhely), 1971. április 2., 4–5. 
KARDOS László: Ady új arca: Király István könyvéről, It, 1971/2., 409–424. (Újraközlés kötetben: UŐ: 

Író, írás, irodalom, Magvető, Bp., 1973, 297–317.)
KARDOS Pál: Király István Ady-könyve, Alf, 1971/1., 77–81. 
KATONA Jenő: Király István: Ady Endre, Könyvtáros, 1971/4., 239–240. 
KELEMEN János: A küldetéses költő, ÉI, 1970. okt. 3., 11.
KENYERES Zoltán: Király István Ady-képe, MTA I. osztály közleményei, 1971/3–4., 507–514. (Újra-

közlés kötetben: UŐ: Gondolkodó irodalom, Szépirodalmi, Bp., 1974, 442–456.)
KISS Ferenc: Király István: Ady Endre, Krit, 1971/2., 44–49. (Újraközlés kötetben: UŐ: Művek közel-

ről, Szépirodalmi, Bp., 1972, 334–346.)
MESTERHÁZI Lajos: Király István Ady-könyvéről, Nszab – Vasárnapi melléklet, 1972. november 19., 5.
NÉMETH G. Béla: Király István: Ady Endre, Magyar Nyelvőr, 1972/2., 245–248.
NYERGES, Anton N.: Ady Endre. 2 vols. By István Király, Slavic Review, 1972/2. (június), 482–484. 

[Angol nyelvű recenzió] 
OROSZ László: Király István: Ady Endre, Forrás, 1971/2. (március–április), 83–84.
PÁLMAI Kálmán: Egy előszó okán. Király István Ady-könyvéről, Köznevelés, 1971/13. (július 2.), 16. 
RÓNAY György: Király István Ady-könyve, Je, 1971/5., 473–474. (Újraközlés kötetben: UŐ: Kutatás 

közben, Magvető, Bp., 1974, 254–262.)
RÓNAY László: Új könyv Adyról, Fejér Megyei Hírlap, 1970. szeptember 22., 5. 
RÓNAY László: Király István Ady-könyve, Je, 1971/5., 473–474.
[SCHWEITZER Pál] - erp -: Nagyszabású Ady-monográia, Könyvtájékoztató, 1970/7., 13. 
SIMON István: A nélkülözhetetlen Ady Endre: Széljegyzetek Király István könyvéhez, Nszab – Vasárnapi 

melléklet, 1970. október 18., 5.

SŐTÉR István: Király István: Ady Endre, Nagyvilág, 1971/4., 610–613. 
SŐTÉR István: István Király: Ady Endre, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 

1972/1–2., 199–202. [Francia nyelvű recenzió] 
SZABÓ B. István: A mégis-morál nagy példája, Új Írás, 1971/10., 118–122.
SZABOLCSI Miklós: Király István: Ady Endre, ItK, 1971/4., 513–517.
SZILÁGYI Péter: Verstani megjegyzések Király István Ady-könyvéhez, It, 1975/3., 759–777.

KIRÁLY István (válasza Szilágyi Péternek): A verselemzés kérdéseiről, It, 1975/4., 973–1003.
TÓTH Dezső: A teljes és igazi Ady, TársSz, 1972/2., 100–103.
VARGA József: Vallomás egy könyvről. Király István Ady Endre I–II., Kort, 1971/1., 148–149.
VARGYAS Lajos: Az Ady-versek ritmusához, It, 1976/4., 952–980.
zp [PAULINYI Zoltán?]: István Király: Ady, Budapester Rundschau, 1971. február 8., 6. [Német nyel-

vű recenzió] 

4. Hazaiság és forradalmiság, Bp., Kossuth, 1974, 375.
A mindennapok forradalmisága 5–101.; Egy forradalmi modell: Ady Endre: Margita élni akar, 102–132.; Haza-
iság és internacionalizmus (A szocialista hazaiság és a magyar szabadságharcos hagyományok): Egy vita ered-
ményei és problémái, 133–217.; Ady és a kurucos-szabadságharcos örökség: Az átértékelt hagyomány, 218–236.; 
Az internacionalizált hagyomány, 237–262.; A megkötöttség verse: Ady Endre: Sípja régi babonának, 263–290.; 
Nemzeti és nemzetközi a mai kultúrában, 291–308.; Válasz a „Kritika” szerkesztőségének kérdéseire, 309–320.; 
Móricz öröksége és a korszerű elkötelezettség, 321–347.

Recepció

Recenziók 

ALEXA Károly: Király István könyvéről, MH, 1974. aug. 19., 10.
ARATÓ Endre: Király István: Hazaiság és forradalmiság, Magyar Tudomány, 1975/7., 445–447.
BÉCSY Tamás: Hazaiság és forradalmiság: Király István könyvéről, Je, 1974/12., 1131–1134.
FALUS Róbert: Keressük az igazságot… (Király István új könyvéről), Krit, 1974/11., 12.
GÖRÖMBEI András: Hazaiság és forradalmiság: Jegyzetek Király István könyvéről, Tiszatáj, 1974/10., 

58–61.
HÁRSFALVI Péter: Király István: Hazaiság és forradalmiság, Alf, 1975/1., 61–65.
NÉMETH G. Bél a: Két könyv: egy cél: Király István: Hazaiság és forradalmiság; Pándi Pál: Petői és a 

nacionalizmus, Napjaink, 1975/2., 9.
POZSGAY Imre: A fogalmak tisztázásáért. Jegyzetek Király István „Hazaiság és forradalmiság” című ta-

nulmánykötetéhez, Nszab, 1975. január 8., 7.
RÉNYI Péter: Alapkérdésekről van szó [1975, kéziratban maradt] = UŐ: Vita és szövetség, Bp., Szép-

irodalmi, 1980, 116–146.
Reflexió: ALMÁSI Miklós: Baráti „kellemetlenkedések”, ÉI, 1981. április 25., 11. [A recenzió érinti 

Rényi Alapkérdésekről van szó című írását, illetve az abban megfogalmazódó Király-kritikát is.] 
SŐTÉR István: Otthonos világért: Király István Hazaiság és forradalmiság, Kort, 1974/12., 1990–1994.
M. SZEBENI Géza: Hazaiság és forradalmiság: Király István tanulmánykötetéről, Népszava, 1974. au-

gusztus 31., 8.
SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Ady és Lenin. Király István: Hazaiság és forradalmiság, Napjaink, 

1974/11., 9. 

B i b l i o g r á f i a B i b l i o g r á f i a



300 301

5. Irodalom és társadalom: Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák: 1946–1975, Bp., Szép-
irodalmi, 1976, 682.
Pártosság és népiesség: Előszó helyett, 5–22.; Petői útja, 25–42.; Petői és Ady, 43–47.; Mikszáth Kálmán, 
48–56.; Mikszáth tanúsága, 57–61.; Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései, 62–80.; Ady Endre halálának 
ötvenedik évfordulóján, 81–89.; Ady Endre, 90–94.; Ady és Babits: Eltérő törekvések a századelő haladó iro-
dalmán belül, 95–112.; A névtelenség halhatatlansága: Bányai Elemér, 113–120.; Földessy Gyula emlékezete, 
121–123.; Kaka Margit, 124–133.; Móricz Zsigmond, 134–156.; Móricz öröksége és a korszerű elkötelezettség, 
157–174.; Az első magyar kommunista költő: Komját Aladár, 175–196.; Kezdetek és előzmények: Adalékok a 
népi írói mozgalom történetéhez, 197–207.; A költő és korunk, 208–218.; József Attila, 219–230.; Új törekvések 
irodalomtörténetírásunkban: Pándi Pál: Petői, 233–247.; A realizmus problémái 1849 után: Hozzászólás Barta Já-
nos vitaindító téziseihez, 248–259.; Thury Zoltán: Rejtő István kandidátusi disszertációjáról, 260–267.; Móricz-
problémák: Nagy Péter kandidátusi disszertációjáról, 268–282.; A kelet-európai modernség: Szücs Éva kandidá-
tusi disszertációjáról, 283–287.; A huszadik századi realizmus: Aradi Nóra akadémiai doktori disszertációjáról, 
288–296.; A magyar irodalomszemlélet a két világháború között : Bodnár György kandidátusi disszertációjáról, 
297–307.; Szocialista irodalmunk fejlődésének néhány problémája: Szabolcsi Miklós kandidátusi téziseiről, 308–
316.; Amerikai magyar irodalom – szocialista irodalom: Kovács József kandidátusi disszertációjáról, 317–322.; 
Vitatott kérdések: Tóth Dezső akadémiai doktori téziseiről, 323–335.; Németh László, 339–352.; Berzsenyi ürü-
gyén, 353–355.; Németh László: Az utazás, 356–366.; Vázlatok Illés Béláról, 367–372.; Darvas József: Hajnali 
tűz, 373–381.; Váci Mihály: Mindenütt otthon, 382–390.; Galambos Lajos: Szent János fejevétele, 391–400.; 
Szentmihályi Szabó Péter: Ének a civilizált emberről, 401–407.; A modernizmusról, 408–422.; A modernség 
néhány problémája, 423–437.; Elvi következetesség – magatartásbeli tolerancia: Válasz a Magyar Tudomány 
szerkesztőségének kérdéseire, 441–449.; Írószobám: Beszélgetés Garai Gáborral, 450–467.; Irodalom – humaniz-
mus – evilágiság: Beszélgetés Hegyi Bélával a Vigiliában, 468–484.; Az irodalomtanár munkájáról: Beszélgetés 
Vati Papp Ferenccel a Köznevelésben, 485–492.; Filmek – irányok – útkeresések: Beszélgetés Nádasy Lászlóval, 
493–511.; Marxizmus – közélet – irodalom: Válasz a „Kritika” szerkesztőségének kérdéseire, 512–519.; Nemzeti 
és nemzetközi a mai kultúrában, 523–534.; Hazaiság és internacionalizmus (A szocialista hazaiság és a magyar 
szabadságharcos hagyományok), 535–589.; A mindennapok forradalmisága, 590–652.

Recepció

Recenziók

AGÁRDI Péter: A marxista irodalomszemlélet hitelessége. Király István: Irodalom és társadalom, ÉI, 1976. 
július 3., 10–11. (Újraközlés kötetben: UŐ: Korok, arcok, irányok, Bp., Szépirodalmi, 1985, 472–
479.)

ALEXA Károly: Király István: Irodalom és társadalom, Palócföld, 1977/3., 26–28.
ALMÁSI Miklós: Irodalom és társadalom: Király István tanulmánykötete, MN, 1976. december 19., 13.
BAKOS István: Király István: Irodalom és társadalom, Tiszatáj, 1976/11., 85–88. 
IMRE László: Király István: Irodalom és társadalom, Népszava, 1976. június 12., 7.
KULIN Ferenc: Király István: Irodalom és társadalom, It, 1977/3., 765–774.
M. KISS Sándor: Irodalom és társadalom, Könyvvilág, 1976/6., 10. 
POMOGÁTS Béla: Király István: Irodalom és társadalom, Forrás, 1976/12., 90–91.
SŐTÉR István: Nevelőnk az irodalom. Király István tanulmánykötetéről, Kort, 1977/4., 653–655.
SZABOLCSI Miklós: Király István: Irodalom és társadalom, Krit, 1976/10., 22–24.
[SZERDAHELYI István] István SZERDAHELYI: István Király: Irodalom és társadalom (Littérature et société), 

Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1976/3–4., 435–439. [Francia nyelvű re-
cenzió]

VEKERDI László: Képzelt interjú Király professzor új könyvével, Je, 1977/1., 83–88.
SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Az irodalomtörténet erkölcse, Új Forrás, 1977/2., 151–157.
VÖRÖS László: Király István: Irodalom és társadalom, Tiszatáj, 1976/11., 88–93. 

6. Intés az őrzőkhöz: Ady Endre költészete a világháború éveiben 1914–1918, 1–2., Bp., Szép-
irodalmi, 1982, 668., 697.

Recepció

Recenziók

DÉR Zoltán: „Intés” az irodalomtudománynak (Király István Ady-monográiájáról) = UŐ: Perben a pusz-
tulással, Újvidék, Forum, 1989, 8–24.

DOLMÁNYOS István: Politika-történeti problémák Ady életművében. Gondolatok Király István könyveiről, 
ItK, 1986/4., 398–406. [Az 1982-es monográfiáról szóló részek: 401–406.]

FENYŐ István: Király István: Intés az őrzőkhöz, Krit, 1983/4., 30–32.
GREZSA Ferenc: Király István: Intés az őrzőkhöz: Ady Endre költészete az első világháború éveiben, 

Tiszatáj, 1983/8.,73–76. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Király István: Intés az őrzőkhöz I–II., Je, 1983/7–8., 711–718. (Újraközlés kö-

tetben: Uő: Műalkotás – szöveg – hatás, Bp., Magvető, 1987, 521–541.)
KUN András: Intés Ady-őrzőkhöz: Király István kötetéről, Alf, 1983/11., 86–89.
LŐRINCZY Huba: Tanulmány és vitairat, Életünk, 1983/7., 631–638.
OROSZ László: Király István: Intés az őrzőkhöz: Ady Endre költészete a világháború éveiben, Forrás, 

1984/10., 87–89.
POMOGÁTS Béla: Az emberi egyetemesség költője, Új Tükör, 1982. december 12., 23.
RÓNAY László: Intés az őrzőkhöz. Király István Ady-monográiájának második része, Nszab, 1983. ja-

nuár 22., 11.
SIPOS Lajos: Egy nagy szintézis margójára. Király István: Intés az őrzőkhöz, Napjaink, 1983/10., 28–29.
SZERDAHELYI István: Tükrözési elmélet és elemzési gyakorlat. Király István: Intés az őrzőkhöz, Nszab, 

1982. december 11., 13.
R. TAKÁCS Olga: Intés az őrzőkhöz: Király István Ady-monográiája, MH, 1983. március 3., 6.
R. TAKÁCS OLGA: Király István: Intés az őrzőkhöz, Hungarológiai Értesítő, 1984/3–4., 87–90. 
TAMÁS Attila: Király István: Intés az őrzőkhöz. Ady Endre költészete az első világháború éveiben, It, 

1983/4., 996–1002.
TANDORI Dezső: A megőrzés valósága – Király István: Intés az őrzőkhöz: Ady Endre költészete az első 

világháború éveiben, Kort, 1983/5., 796–805.

A monográfiáról szóló tudományos eszmecserék dokumentumai 

BÉLÁDI Miklós, SZABÓ B. Ist ván, TÓTH Dezső: „Intés az őrzőkhöz” – Beszélgetés Király István Ady-mo-
nográiájáról, Kort, 1983/5., 786–795.

VERES András: Vita Király István „Intés az őrzőkhöz” című monográiájáról, ItK, 1985/6., 722–726.

7. Hazaiság – nemzetköziség, Szakszervezeti Bizalmi Akadémia, Bp., 1985. 
[Egy előadás nyomán készült kiadvány; rá hivatkozik: FÖLDES György: Magyar-
ország, Románia és a nemzetiségi kérdés 1956−1989, Bp., Napvilág, 2007, 221.]

 
Recepció

Recenzió

b. i.: Hazaiság és nemzetköziség, Beszélő 1986/2. (17.), 157−158. 
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8. Kosztolányi – Vita és vallomás: Tanulmányok, Bp., Szépirodalmi, 1986, 478.
Személyes sorok – előszó helyett 7–21.; Az esztéta modernség művésze: A szegény kisgyermek panaszai 22–38.; 
A tragikus modernség művésze: Kosztolányi, a regényíró 39–162.; A részvét versei 163–215.; A vendéglét ver-
sei 216–303.; Individuum-központú világkép – társadalomközpontú világkép (az Ady-revíziós vita) 304–351.; 
Individuáletika – társadalometika 352–380.; Az emberi autonómia költeménye: Marcus Aurelius 381–402.; Egy 
magatartás anatómiája: Kosztolányi és Esti Kornél 403–475.   

Recepció

Recenziók 

ALFÖLDY Jenő: A tolerancia leckéje, Új Tükör, 1986. augusztus 24., 23.
ANGYALOSI Gergely: Király István: Kosztolányi – Vita és vallomás, ItK, 1986/6., 705–710.
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„Ady-vonala”, 91–105.; A Bölöni-példa, 106–130.; Kosztolányi Dezső és a Monarchia, 131–137.; Eszmei problé-
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tanúk/ [jav. utánny. 2018]

Recepció

Recenziók

ALEXA Károly: A Kreml fala: Király István naplójáról, Magyar Idők, 2017. augusztus 19., Lugas című 
melléklet, 15. 

ALEXA Károly: Király István és a Napló, Életünk, 2017/8., 42–54. (Újraközlés kötetben: UŐ: Koldus-
állás: esszék, tárcák, beszélyek, Bp., Kortárs, 2018, 87–92.)

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor: A kontinuitás fogságában, ItK, 2017/4., 538–555. (Újraközlés kötetben: 
UŐ: Művek és megoldások. Kritikai írások 2015–2020, Sárospatak, Zempléni Múzsa, 2020, 30–52.) 

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor: Közéletiség és ideológia Király István naplójában, Zempléni Múzsa, 2018/1., 
37–46. (Újraközlés kötetben: UŐ: A művészetpolitika mechanizmusai. Interpretációk és források a 
Kádár-korszak értelmezéséhez, Bp., Gondolat, 2020, 126–138.)

CSEHY Zoltán: Király István: Napló, 1956–1989, Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2019/1., 
163–166. 

ERDÉLYI S. Gábor: Bennfentes napló: Király István: Napló, 1956–1989, 168 óra, 2017. június 1., 65.
FELEDY Balázs: Ellentmondásos: Király István: Napló 1956–1989, Magyar Demokrata, 2017. július 26., 59.
GERGELY Ágnes: Király Londonban, ÉI, 2018. márc. 2., 12.
GÖMÖRI György: A párt(ember) tragédiája, Népszava, 2017. június 10., 5.
HAVASRÉTI József: Egy „felépített ember” naplója, Műút, 2017/4., 7–12.
HELLER Ágnes: Olvasónapló 2017−2018, Bp., Múlt és Jövő, 2018, 71–79. 
JÁNOSSY Lajos: Dilemmák, litera.hu, 2017. június 3., https://litera.hu/irodalom/publicisztika/

gondolatok-a-konyvtarban.html
KÁNTÁS Balázs: Privát feljegyzésekből kordokumentum, Irodalmi Jelen, 2017/9., 94–98.
KENYERES Zoltán: Király István: Napló 1956–1989, Tiszatáj, 2018/4., 111–115.
KISS Endre: Egy enciklopédia előmunkálata: Király István naplójáról, Bécsi Napló, 2019/1., 12.
KONCZ Veronika: Mire öl az izgalom?, www.valasz.hu, 2017. április19.
KOVÁCS Dávid: „Mindannyian védjük múltunkat, tévedéseinket” (Király István: Napló 1956 –1989), Kort, 

2018/2., 91–94.
KŐRIZS Imre: Számadások, számvetések. 2017. június = UŐ: Tévedések fenntartása mellett. Kritikák, ta-

nulmányok, Miskolc, Műút, 2019, 225–228. [Összevont kritikák több könyvről. K. I. Naplójá-
ról: 227–228.] 

KUCZOGI Szilvia: Rákosi nélkül nincs Kádár – ez Király István öröksége, Népszava, 2017. május 8., 11.
LÁSZLÓ Ferenc: Egy példaember naplója, www.revizoronline.com, 2018. február 26.
MADARÁSZ Imre: Irodalomtudomány és kultúrpolitika között: Király István: Napló 1956–1989, Agria, 

2017/3., 270–271.
MARGÓCSY István: Történelem felülnézetből: Király István: Napló 1956–1989, ÉI, 2017. július 7., 21.
MAYER Erzsébet: István, a vörös Király (Király István: Napló 1956–1989), Kort, 2018/2., 95–97.
MONOSTORI Imre: A boldogtalan (Király István: Napló 1956–1989), Kort, 2018/2., 81–93. (Újraközlés 

kötetben, Boldogtalan Király István címmel: UŐ: Kéve és kereszt. Kritikai rajzok, Bp., Nap Kiadó, 
2020, 142–155.) 

MURÁNYI Gábor: Barátságtalan kapcsolat, Heti Világgazdaság, 2017. május 4., 38–40.
N. PÁL József: Emlékezés, számvetés – huszonnyolc év után (Király István naplójának ide-oda lapozgatá-

sa közben), Hitel, 2018/3., 32–57.
PÁL Sándor Attila: Megosztás: Király István: Napló 1956–1989, ÉI, 2017. július 7., 21.
PAPP István: Sajátos hídszerep. A kommunista ideológus és Máté evangéliuma – Király István naplója, 

MN, 2017. május 6., Magazin, 29.

PAPP István: Felszín alatt a hullámok, Kommentár, 2017/3., 97–103.
PAPP László Tamás: Népi-nemzeti diktatúra, bigott kommunizmus, www.atlatszo.hu, 2018. október 27. 
RADNÓTI Sándor: „Döntöttem, átvettem, csinálnom kell”: Király István: Napló, 1956–1989 (Újraközlés 

kötetben: UŐ: A süketnéma isten és más bírálatok, Bp., Magvető, 2018, 93–100.)
REICHERT Gábor: Egy korszerűtlen ember, Je, 2017/10., 1129–1133.
RÉVÉSZ Sándor: Végre mi kellett volna? Király István: Napló 1956–1989, Mozgó Világ, 2017/5., 98–109.
RÓNAY László: Könyvek között. Király István: Napló 1956–1989, Vigilia, 2017/7., 551–554.
SZÉCHENYI Ágnes: „Kelet-Európában még hosszú ideig autokráciának kell lennie”. Király István: Napló 

1956–1989, Új Forrás, 2018/3., 21–29.
SZILÁGYI Márton: Király és kora: Király István: Napló 1956–1989, Kalligram, 2018/10., 87–94.
TAMÁS Gáspár Miklós: Király István titkai, Magyar Narancs, 2017. május 18., 42–44.
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Ayhan GÖKHAN: Siker, bukás, újrakezdés [Beszélgetés KI Naplójáról Soltész Márt onnal],  Magyar 
Idők, 2017. augusztus 10., 18. (Újraközlés kötetben más címmel: SOLTÉSZ Márton: Időszerű folya-

matok. A Király István-napló szerkesztőjével Ayhan Gökhan beszélget = UŐ: Ideológiák horizontváltá-

sa: fejezetek a magyar irodalom háttértörténetéből, Bp., Orpheusz, 2018, 167–168.)
BOD Péter: Hangosan hallgató évtized, Népszava, 2017. november 16., 12. [Beszélgetés Szilágyi Zsó-

fiával és Szabó Gáborral arról, hogy a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkara konferenciát 
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rály Naplójáról.]
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SZÉNÁSI Sándor: Egy protestáns kommunista. Király István ideológiavezérelt élete. Beszélgetés Király Jú-

liával, 168 Óra, 2017. ápr. 27., 54–55.

Rádiós interjú 

Panoptikum [a Klubrádió műsora ], 2017. április 28. Szénási Sándor és Király Katalin beszélgetése 
Király István Naplójáról. 

Kerekasztal-beszélgetések 

Személyes történelem. Kerekasztal-beszélgetés Király István Naplójáról a Magvető és az ELTE BTK rende-
zésében, 2017. április 25. Résztvevők: Papp István, Scheibner Tamás, Soltész Márton, moderá-
tor: TURI Tímea. [Hang- és videofelvételről nem tudunk.]

Előhívás [a Litera és a Nyitott Műhely közös beszélgetéssorozata]. Beszélgetés K. I. Naplójáról, 2017. 
május 17. Résztvevők: Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás, Sipos Balázs. 
Hozzászólók: Kardos András, Szüts Miklós. [Meghallgatható a Litera Rádióban, https://litera.
hu/media/litera-podcast/litera-radio-kiraly-istvan-naplojarol.html.] 
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Kerekasztal-beszélgetés K. I. Naplójáról a Három Holló rendezvényközpontban, 2019. január 31. Házi-
gazda: Wilhelm Droste. Résztvevők: Agárdi Péter, Király Katalin, Margócsy István, Soltész 
Márton.  
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versek című kötetéről, 1960 (= gépelt kézirat a hagyatékból); Szerkesztői emlékek Pilinszky Jánosról (= Vigilia, 
1981/12., 881–883.) és Lektori jelentés Pilinszky János Szög és olaj című esszékötetéről, 1982 (= gépelt kézirat 
a hagyatékból); Egy befogadói élmény nyomában [Tandori Dezsőről], 1988 (= KT, 43–82.); A megkérdőjele-
zett hagyomány: a szabadságharcos hazaszeretet (= HF, 180–194.); Czine Mihály köszöntése (= Alf, 1989/4., 
43–51.); Az emberi példa. Vázlat Lukács Györgyről (= KP, 40–49.); Lukács György útja a magyarsághoz I–IV. 
(= Je, 1988/2., 124–131., Je, 1988/3., 231–234., Je, 1988/4., 358–363. és Je, 1988/5., 434–439.); Filmek 
– irányok – útkeresések. Nádasy László interjúja (= IT, 493–511.); Meditáció egy ilm ürügyén. Levél Rényi 
Péterhez [Gothár Péter: Megáll az idő] (= Krit, 1983/3., 6–7.); A művészetek társadalmi funkciója (= Krit, 
1987/3., 18–20.); Magyar Provence? Levél az ideológiáról és a történetírásról, 1989 (= Napjaink, 1989/4., 
4–7.); Nagy dolgokról röviden. Töredékes gondolatok az elkötelezettségről; Az örömről; Az otthonról; A békéről (= 
KP, 7–16.); Irodalomtudósaink óruma. Béládi Miklós rádiós beszélgetése (= Je, 1976/4., 357–369.); Irodalom-
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TANULMÁNYOK, ESSZÉK, 
VITACIKKEK ÉS KRITIKÁK 
(irodalmi, művészeti, történelmi és kulturális tárgykörben)

Irodalmunk időszerű kérdései (Jegyzetek a Magyarok margójára), Magyarok, 1945/6., 
276–278.

A magyar reakció iskolapolitikája, TársSz 1946/4., 280–286. 

Petői útja, Valóság,  1946/3–5., 1–14. (Újraközlés kötetben: IT, PT)

Társadalmi fejlődés és egyházi iskolák, Embernevelés, 1946/5–6., 203–208. 
Reflexiók: A szerkesztők megjegyzései, 208–209. ([Kemény Gábor] K. G.: 208–209.; [Baránszky-
Jób László] B. J. L.: 209.) 

A kultúrpolitika aktuális kérdései, TársSz, 1946/7., 516–527.

A középiskolás ijúság kérdése, TársSz, 1946/8–9., 659–661.

Németh László, Valóság, 1946/10., 7–18. (Újraközlés kötetben: IT) 

Tolnai Lajos védelmében, Forum, 1947/5., 385–387.

Irodalmunk tekintélye, TársSz, 1947/9–10., 684–696.

Móricz Zsigmond, Valóság, 1947/11., 772–790. (Újraközlés kötetben: IT)

Schöplin Aladár, Forum 1947/12., 969–972.

Németh László: Iszony, Forum, 1948/2., 166–168. [Recenzió N. L. 1947-es regényéről.]
(Újraközlés kötetben: PT)

Négy magyar regény, Csillag, 1948/3., 48–52. [Recenziók Tamás Aladár Gyanús embe-
rek és Zilahy Lajos Ararát című 1947-es, valamint Sándor Kálmán A legsoványabb 
tehén esztendeje és Kassák Lajos Egy lélek keresi magát című 1948-as regényeiről.]

„A pórköltő”, SzN, 1948. március 14., 17. [Petőfi Sándorról]

Három regény – három kórtünet, Csillag, 1948/5., 54–57. [Recenziók Barát Endre Ne-
hezen virrad, Határ Győző Heliáne és Mándy Iván Francia kulcs című, 1948-ban 
kiadott regényeiről.]

48 útján: Révai József könyve, SzN, 1948. május 27., 4. [Recenzió R. J. 48 útján című 
cikkgyűjteményéről.] 

[Király István] kn: Irodalom és irodalomtörténetírás, SzN, 1948. május 30., 13.

Berzsenyi ürügyén, Forum, 1948/7., 566–568. [Németh László 1948. május 8-i kapos-
vári Berzsenyi-emlékbeszédéről.] (Újraközlés kötetben: IT.)
Előzmény: NÉMETH László: Berzsenyi ürügyén, Válasz, 1948/5–6., 385–392. [N. L. emlékbeszé-
dének írott változata.]
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Kaka Margit, Forum, 1948/12., 935–942. (Újraközlés kötetben: IT.)

Gorkij: Klim Számgin élete – magyarul, SzN, 1948. december 12., 13.

Nagy Sándor: Az Úr jó vitéze, Forum, 1949/1., 70–73. [Recenzió Nagy Sándor 1948-as 
regényéről.] (Újraközlés kötetben: Irodalom és felelősség. Tíz év irodalmi kritikáiból, 
szerk. SZABOLCSI Miklós, Bp., Művelt Nép, 1955, 270–273.)

Petői mint vízválasztó, It, 1949/2., 169–183. [Babits Mihály Petői és Arany című tanul-
mányáról és a Petőfi-recepció ideológiai vonatkozásairól.]

KESZI Imre–KIRÁLY István–KLANICZAY Tibor–KOMLÓS Aladár–WALDAPFEL József: Ma-
gyar irodalom, It, 1949/2., 193–204. [Egy – tervezett – magyar irodalomtörténeti 
szintézis vázlata, amelyet a Magyar Irodalomtörténeti Társaság munkaközössége 
szovjet fölkérésre fogalmazott meg.]
Reflexió: BARTA János: Magyar irodalom. Egy cikk és egy vita tanulságai, It, 1950/2., 57–59. 

Próétikus esztétika – szocialista realizmus I., Forum, 1949/3., 230–233. [A cikk máso-
dik részét Z. Pintér József írta: Próétikus esztétika – szocialista realizmus II., uo., 
234–235.] (Újraközlés kötetben: Irodalom és felelősség. Tíz év irodalmi kritikáiból, 
szerk. SZABOLCSI Miklós, Bp., Művelt Nép, 1955, 45–48.)
Előzmény: SŐTÉR István: Próétikus esztétika, Forum, 1949/2., 109–126.
Reflexió: SŐTÉR István: „Művekkel akarok felelni”, Forum, 1949/4., 324–327.

K. I. hozzászólása Horváth Márton Író-diplomaták című cikkéhez, Csillag, 1949/5., 50–51. 
[További hozzászólások: Somlyó György: uo., 46–48.; Hubay Miklós: uo., 48–49.]
Előzmény: HORVÁTH Márton: Író-diplomaták, SzN, 1949. április 17., 8. (Újraközlés: Csillag, 
1949/5., 44–46.)

Révai elvtárs könyve Petőiről, SzN, 1949. augusztus 11., 6. [Recenzió Révai József Petői 
című 1949-es tanulmánykötetéről.] 

[Király István] K–y: Csillagod a becsület. Arkadij Pervencev regénye, SzN, 1949. augusz-
tus 17., 6. [Recenzió A. P. szovjet író művéről, amely 1949-ben jelent meg magyar 
nyelven.] 

[Király István] K-y: Az ijú város. Vera Ketlinszkája regénye, SzN, 1949. augusztus 27., 
4. [Recenzió V. K. szovjet írónő művéről, amely 1949-ben jelent meg magyar 
nyelven.]

[Király István] K. I.: Goethe születésének 200. évfordulójára, SzN, 1949. augusztus 28., 10.

A József Attila-pályázat mérlege, SzN, 1949. szeptember 4., 9. [Egy irodalmi pályázat 
értékelése.]

Forradalmi romantika vagy önigazoló szándék, Csillag, 1949/10., 64.

Erős bástya, SzN, 1949. október 12., 6. [Az Erős bástya című, 1949-ben kiadott irodalmi 
antológiáról.] 

[Király István] K. I.: Szabó Pál regényéről, SzN, 1949. október 20., 6. [Recenzió Szabó 
Pál Isten malmai című 1949-es regényéről.]
Reflexió: DARVAS József: Szabó Pál regénye és a kritika, Csillag, 1949. december, 43–44. (Újraköz-
lés kötetben: UŐ: Új népért, új kultúráért, Bp., Szépirodalmi, 1956, 48–52.) 

A regény válsága és a szovjet példa, SzN, 1949. október 27., 6.

Életem: Maxim Gorkij regénye, SzN, 1949. november 17., 6.

Egy verseskönyv margójára, Csillag, 1949/12., 62–63. [Recenzió Kuczka Péter Testa-
mentum című 1949-es verseskötetéről.] 

[Király István] K. I.: Karinthy Ferenc: Szép élet, SzN, 1949. december 29., 6. [Recenzió 
Karinthy Ferenc novelláskötetéről.]

Szemelvények iatal költők műveiből, SzN, 1950. január 1., 10.

Klim Számgin élete: Maxim Gorkij regénye, SzN, 1950. január 8., 10.

Népi demokráciánk irodalma, It, 1950/2., 33–56. (Újraközlés kötetben: A Lukács-vita (1949–
1951), szerk. AMBRUS János, [Bp.], Múzsák Közművelődési Kiadó, 1985, 215–247.)
Reflexió: ACZÉL Tamás: Kongresszusunk sikeréért, Csillag, 1950/9., 4–17. (Újraközlés kötetben: 
A Lukács-vita (1949–1951), i. m., 269–287.)

Mikszáth Kálmán (Halálának negyvenedik évfordulójára), SzN, 1950. május 28., 6.

Veres Péter: Három nemzedék I. Szolgaság, SzN, 1950. június 4., 11. [Recenzió Veres 
regénytrilógiájának első részéről.]

Hozzászólás az emberábrázolás kérdéséhez, Irodalmi Újság, 1951. március 29., 7.
Előzmények: 
[– –]: Vita Déry Tibor „A fehér pillangó” című novellájáról, SzN, 1951. január 21., 10.
DÉRY Tibor: A „Fehér pillangó” vita, Irodalmi Újság, 1951. február 15., 7.

KARINTHY Ferenc: Eszmények és álomvilág. Hozzászólás a „Fehér pillangó” vitához, Irodal-
mi Újság, 1951. március 1., 5. 

Kónya Lajos: Öröm és gyűlölet, Irodalmi Újság, 1951. április 12., 8. [Recenzió a verses-
kötetről.]

[Király István] K-y. I-n.: Az irodalmi egység kérdéséhez, SzN, 1951. április 22., 9.

Makszim Gorkij (Halálának 15. évfordulójára), SzN, 1951. június 17., 9.

Mikszáth Kálmán, Irodalmi Újság, 1951. december 20., 4. [Részlet K. I. 1951. december 
14-én tartott akadémiai előadásából.]

Vitaülés Mikszáth Kálmánról, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Osztályának Közleményei, 1952, II. kötet, 279–310. [A kiadvány 
tartalmazza K. I. 1951. december 14-i akadémiai előadásának teljes szövegét: 
279–295., illetve az előadást követő vita dokumentumait. Hozzászólók: Sőtér Ist-
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ván: 295–302., Rubinyi Mózes: 302–304., Kardos Pál: 304–306., Méreiné Juhász 
Margit: 306., Kis Csaba: 307–308., Waldapfel József: 308–310.]

Hozzászólások a mai költészetünk kérdéséhez (Kónya Lajos előadását követő vita), Csillag, 
1952/4., 469–487. [K. I. hozzászólása: 477–478. További hozzászólók: Ancsel Éva: 
469–470., Devecseri Gábor: 470–475., Eörsi István: 475–476., Molnár Miklós: 
478–485., Veres Péter: 485–487.]
Előzmény: KÓNYA Lajos: Költészetünk mai helyzete, Csillag, 1952/3., 325–355. 

Mikszáth Kálmán, Szabad Hazánkért, 1953/11., 18–19.

Az irodalmi kritikáról, Irodalmi Újság, 1953. december 19., 1–2. [Részlet K. I.-nak a 
Magyar Írók Szövetsége kibővített vezetőségi ülésén elmondott előadásából.]

Az írói magatartás, Csillag, 1953/12., 1899–1902.

Egy kritika margójára, SzN, 1954. január 17., 3.
Előzmény: RÓNAI Mihály András: Arany János: Széljegyzetek Barta János könyvéhez, MN, 1953. 
december 20., 7. [Kritika Barta János Arany János című, 1953-ban kiadott tanulmánykötetéről.]

„Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről”, Irodalmi Újság, 1954. március 27., 3–4. [Kó-
nya Lajos, Pándi Pál, K. I. és Somlyó György hozzászólásai, amelyek eredetileg egy 
irodalompolitikai tárgyú írószövetségi vita során hangzottak el. K. I. szövege a 
lapszám 4. oldalán olvasható.]
Előzmény: [– –]: Az új magyar irodalom eg yes kérdéseiről, SzN, 1954. március 15., 3. [A szöveg 
kidolgozásában Királynak is szerepe volt.]

Irodalmi nézeteltérések I–II., Csillag, 1954/9., 1764–1771.; Csillag, 1954/10., 1977–1983.
Az I. rész előzményei: 
SARKADI Imre: Az irodalom és a haszna, Irodalmi Újság, 1953. november 21., 8.
[– –]: Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről, Szabad Nép 1954. március 15., 3.
DARVAS József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén, Csillag, 1954/7., 1345–1378. 
[Ez az írás egyúttal az Irodalmi nézeteltérések második részének szövegelőzménye is.]
SARKADI Imre: Móricz Zsigmondról, Csillag, 1954/7., 1379–1380. 
KUCZKA Péter: Kritikánk új útjai, Művelt Nép, 1954. augusztus 20., 2.

A II. rész főbb előzményei: 
ERDEI Sándor: Közelebb a valósághoz!, Új Hang, 1954/3–4., 11–16.
DARVAS József: Zárszó az Írószövetség Közgyűlésén, Csillag, 1954/8., 1551–1560.
NAGY Péter: Utak és eszközök. Hozzászólás a Művelt Nép szerkesztőségi cikkének vitájához, Művelt 
Nép, 1954. augusztus 29., 1–2.
MOLNÁR Miklós: Az Írószövetség őszi vitái elé, Irodalmi Újság, 1954. szeptember 25.

Reflexiók: 
MOLNÁR Miklós (válasza K. I. vitacikkére): Irodalmi nézeteltéréseinkről, Irodalmi Újság, 1954. 
november 6., 5.
MÁRKUS István: Három érv, Új Hang, 1954/10., 63–66.

Móricz Zsigmond. Opponensi vélemény Nagy Péter „Móricz Zsigmond” c. kandidátusi érteke-
zésének vitájában, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudomá-

nyi Osztályának Közleményei, 1954/1–4., 593–606. (Újraközlés kötetben Móricz-
problémák címmel: IT.) 

Az irodalom időszerű feladatairól, Irodalmi Újság, 1955. március 26., 1–2. [Felszólalás 
az Írószövetség pártszervezetének 1955. március 22-i aktívaértekezletén. További 
felszólalók: Tamási Lajos, Goda Gábor, Gergely Sándor, Urbán Ernő.]

A magyar munkásosztály nagy költője, SzN, 1955. április 11., 4. (Részletek K. I.-nak a 
budapesti József Attila-szobor 1955. április 10-i megkoszorúzása alkalmából el-
mondott – J. A. költészetéről és világképéről szóló – ünnepi beszédéből.]

Az irodalom pártosságáért, SzN, 1956. április 1., 5.

A világnézet szerepe a művészi alkotásban, Irodalmi Újság, 1956. március 31., 1–2. [Egy 
írásban rögzített felszólalás részlete, amely a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya és a Magyar Irodalomtörténeti Intézet ál-
tal 1956. március 26-án megtartott vitaülésen hangzott el. A közölt írás része egy 
három részből álló szövegegységnek, amelynek címe: Vita a pártosságról, és amely 
e lapszám 1–2. oldalán található. Ez az egység tartalmazza még Bóka László és 
Sőtér István felszólalásainak részleteit is.]

KIRÁLY István, PÁNDI Pál, NAGY Miklós: Korreferátumok = A realizmus kérdései a magyar 
irodalomban. Az Irodalomtörténeti Kongresszus vitái 1955. november 1–2–3 [sic , s. a. r. 
KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1956, 198–230. [Hosszabb, kritikus hozzászólá-
sok Barta János A kritikai realizmus kérdései a XIX. század magyar irodalmában című 
előadásához. Ezek közül az első K. I.-é: 198–212. (Újraközlés Király kötetében, A 
realizmus problémái 1849 után címmel: IT)]
Reflexió: BARTA János: Az előadó válasza = A realizmus kérdései a magyar irodalomban, i. m., 314–
323. [Vita K. I. megállapításaival: 320–321.] 

A költő és korunk, Tiszatáj, 1957/3., 1.; 5. [Az 1957. december 6-án, József Attila halá-
lának 20. évfordulója alkalmából megrendezett szegedi egyetemi emlékünnepsé-
gen elhangzott előadás írásos változata.] (Újraközlés kötetben: IT.) 

Illés Béla, Kortárs, 1958/11., 743–745.

A modernizmusról, Kortárs, 1958/12., 910–921. [K. I.-nak a Magyar Tudományos 
Akadémia József Attila-ülésszakán elhangzott felszólalása.] (Újraközlés kötetben: 
Elvek és utak, szerk. PÁNDI Pál, Bp., Magvető, 1965, 57–80.)

Az irodalmi modernizmus kérdéseiről, Népszabadság, 1958. december 7., 8. [Részletek 
K. I.-nak a Magyar Tudományos Akadémia József Attila-ülésszakán elhangzott 
felszólalásából.]

Kezdetek és előzmények, Kort, 1959/3., 448–456. [A népi írói mozgalomról.] (Újra-
közlés kötetben Kezdetek és előzmények: Adalékok a népi írói mozgalom történetéhez 
címmel: IT.) 
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Hozzászólások [Bóka László A két világháború közötti magyar líra néhány problémája című 
előadásához], A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei, 1959/1–4., 157–201. [K. I. hozzászólása: 164–175. 
További hozzászólások: Waldapfel József: 157–158., Rába György: 158–163., 
Turóczi-Trostler József: 163–164., Ungvári Tamás: 176–184., Koczkás Sándor: 
185–194., Tolnai Gábor: 195–197., Sőtér István: 197–201.]
Előzmény: BÓKA László: A két világháború közötti magyar líra néhány problémája, A Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 1959/1–4.,145–
156. [B. L. válasza a hozzászólásokra, amelyben K. I. egyik észrevételére is kitér: uo., 194–195.] 

Az első magyar kommunista költő. Komját Aladár költői fejlődése, TársSz, 1960/3., 53–76. 
(Újraközlés kötetben: IT.)

Az anekdotaíró Illés Béla – Az Anekdoták könyvének új kiadása elé, Kort, 1960/4., 579–
582.

Mikszáth Kálmán, Kort, 1960/6., 827–833.

Darvas József: Hajnali tűz, Új Írás, 1961/3., 271–276. [Elemzés D. J. 1961-es drámájá-
ról.] (Újraközlés kötetben: IT.) 

Váci Mihály: Mindenütt otthon, Új Írás, 1962/1., 80–85. [Recenzió Váci Mihály verses-
kötetéről.] (Újraközlés kötetben: IT.) 

Nyilatkozat személyes ügyben, Kort, 1962/10., 1591–1592. [Vitacikk, amely Lengyel Jó-
zsef véleményére is reagál.] 
Előzményei:
MÁRKUS István: A szökevényről, Kortárs, 1962/7., 1093–1098. [Meditáció Sarkadi Imre A szöke-
vény című 1962-es, posztumusz kétkötetes munkája kapcsán.]
MÁRKUS István: A mélytenger és áramlásai, Kort, 1962/8., 1207–1216. [Recenzió, illetve vitacikk.]

A Márkus István-cikk előzménye: CSÁK Gyula: Mélytengeri áramlás, Új Írás, 1962/5., 449–
468. [Irodalmi riport.]

LENGYEL József: Miért támadják a „Mélytengeri áramlás”-t?, Új Írás, 1962/9., 1010–1012. [M. I.-t 
bíráló „ellen-vitacikk” Sarkadi és Csák védelmében.]

Németh László: Az utazás, Kort, 1962/6., 928–934. [Tanulmány jellegű recenzió N. L. 
1961-es drámájáról.] (Újraközlés kötetben: IT, PT.) 

Új törekvések irodalomtörténetírásunkban. Pándi Pál: Petői, ItK, 1962/2., 151–160. [Re-
cenzió P. P. 1961-es monográfiájáról. ] (Újraközlés kötetben: IT.)

Néhány szó a szerkesztői „koncepcióról”, Kort, 1963/3., 478–479. (Újraközlés kötetben: 
BUDA Attila: Folytonos változásban: a Kortárs története, 1957−2017, Bp., Kortárs, 2018, 
204–207.)
Előzmény: [TAMÁS István] T. I.: „Történelmi ágyrajáró…”, Nszab, 1963. február 17., 9. [Az írás 
szerzője kifogásolja, hogy Karinthy Ferenc Aranyidő című novellája megjelenhetett a Kortárs 
című folyóiratban, amelynek akkoriban K. I. volt a főszerkesztője.] 

József Attila, Új Írás, 1963/1., 76–82. (Újraközlés kötetben: IT.) 

A humanizmus és realizmus szövetsége, ÉI, 1963. június 22., 3.

Emlékezés Földessy Gyulára, ÉI, 1964. december 26., 5. (Újraközlés kötetben: IT.) 

KARDOS László, KIRÁLY István, KOMLÓS Aladár, TIBORC Zsigmond: Búcsú Földessy Gyulá-
tól (1874–1964), A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei, 1966/1–4., 285–288. [Király írása része a folyóirat em-
lékező összeállításának. Cikke, amely az Emlékezés Földessy Gyulára című 1964-es 
nekrológ átdolgozott, rövidített változata, a lapszám 286. oldalán található.]

Az életigenlés vívódó verse. Ady: Az ős Kaján, Kort, 1967/3., 451–459. (Újraközlés kötet-
ben: AE I. – A továbbiakban törekszünk utalni a folyóiratban közölt Ady-tanul-
mányok későbbi, fejezetszerű megjelenésére a készülő Ady-monográfiákban, de 
az esetleges alcímváltozásokat nem jelöljük.)

Halál-motívum Ady Endre költészetében pályája első szakaszán 1905–1908 között, ItK, 
1967/4., 422–440. (Újraközlés kötetben: AE I.)

A Népszava-vita: Egy fejezet Ady szocializmushoz való viszonyának történetéből, Krit, 
1967/11., 16–27. (Újraközlés kötetben: AE I.)
Ismertetés: [POLNER Zoltán] P. Z.: Egy régi vita – korszerű tanulságokkal, Csongrád megyei Hír-
lap, 1967. november 19., 7. 

A költő barátja (Arcképvázlat Bányai Elemérről), Kort, 1967/11., 1790–1794. (Újraközlés 
kötetben: AE I.)

Ady Endre istenkeresése, Kort, 1968/1., 34–46. (Újraközlés kötetben: AE I.)

A konzervativizmus harca a haladó irodalom ellen 1908–1912 között (Fejezetek az Ady-viták 
történetéből), ItK, 1968/1., 25–47. (Újraközlés kötetben: AE I.)

A költő szülőöldje. Ady Endre és Érmindszent I–II., Kort, 1968/12., 1901–1908.; Kort, 
1969/1., 17–25. (Újraközlés kötetben: AE I.)

Ady antikapitalizmusa, Igaz Szó, 1969/1., 42–57. (Újraközlés kötetben: AE I.)

Ady Endre útja a munkásosztályhoz, It, 1969/1. , 7–39. (Újraközlés kötetben: AE I.) 

Megjegyzések Ady egyik verséhez: Dózsa György lakomáján. – 50 éve halt meg Ady, Szegedi 
Egyetem, 1969/1., 5–6.

Az életigenlés vívódó verse (Ady: Az ős Kaján), Népszava, 1969. január 26., 9. (Újraközlés 
kötetben: AE I.)

Király István ünnepi beszédéből, Nszab, 1969. január 28., 7. [Részlet K. I. előadásából, 
amely az Ady halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen 
hangzott el 1969. január 27-én, a Nemzeti Színházban.] 

Ady Endre halálának ötvenedik évfordulóján, Magyar Tudomány 1969/4., 189–195. [A 
Nemzeti Színházban elhangzott ünnepi beszéd teljes szövege.]
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A magyar lét mint küldetés: Ady Endre kuruc versei, Krit, 1969/3., 7–19. (Újraközlés 
kötetben: AE I.)

A modernség néhány problémája, Krit, 1969/9., 8–19. (Újraközlés kötetben: IT)
Ismertetés: [ANTAL Gábor] A. G.: Extázis és katarzis, MN, 1969. október 10., 4.

Csöndes mementó. Megnyitó beszéd, Tiszatáj, 1969/11., 1024–1025. [K. I. beszéde a Sze-
gedi Fiatalok Antológiája című kötet megjelenésének 10. évfordulója alkalmából 
megtartott ünnepségen hangzott el.]

A rehabilitált idill: Ady Endre: A Kalota partján, ItK, 1970/5–6., 613–623. (Újraközlés 
kötetben: Útk.)

„Gondolati- elvi kérlelhetetlenség – magatartásbeli tolerancia”, Magyar Tudomány 1970/9., 
641–647.

Aradi Nóra „A szocialista képzőművészet története” című doktori értekezésének vitája, 1969. 
december 16-án a Magyar Tudományos Akadémián, Művészettörténeti Értesítő, 
1971/1., 47–59. [Az opponensi vélemények szerzői: Szigeti József, 47–48.; Király 
István: 48–51.; Pogány Ö. Gábor: 52–55. Aradi Nóra válasza bírálóinak: 55–59.; 
ezen belül K. I. opponensi véleményére a következő szöveghelyeken reflektál: 
56–57. (K. I. írásának újraközlése kötetben, A huszadik századi realizmus problémái 
(Aradi Nóra doktori disszertációjáról) címmel: IT.) 

Ady és Babits, Nszab, 1971. március 9., 7. [Részlet K. I. 1971. március 8-i akadémiai 
székfoglalójából.]

Ady és Babits: Eltérő törekvések a századelő haladó irodalmán belül, Kort, 1971/5., 675–686. 
[K. I. akadémiai székfoglalójának teljes szövege] (A tanulmány egy hosszabb részle-
tének újraközlése kötetben: Babits Mihály száz esztendeje: Kritikák, portrék, szerk. PÓK 
Lajos, [Bp.], Gondolat, 1983, 416–425. – A teljes szöveg újraközlése kötetben: IT.)
A székfoglaló előadás ismertetése (még az írott változat megjelenése előtt): [BARTA András] -a 
a-: Eltérő törekvések a századelő haladó irodalmában. Király István akadémiai székfoglalója, MN, 
1971. március 10., 4.

Az [E]lbocsátó, szép üzenet, Vigilia, 1971/4., 235–243. (Újraközlés kötetben: Útk.)

Két vers – kétfajta értelmiségi magatartás (Babits Mihály: Május 23. Rákospalotán; Ady End-
re: Rengj csak, öld), Tiszatáj, 1971/6. , 483–493. (Újraközlés kötetben: AE I.)

A magyar irodalomszemlélet a két világháború között: Bodnár György kandidátusi disszer-
tációjáról, Krit, 1971/7., 28–36. (Újraközlés kötetben: IT)

Szocialista művelődéspolitikánk, Él, 1971. július 3., 3–4. [Az Országgyűlés ülésén elhang-
zott K. I.-felszólalásnak írott változata.]

Ady Endre: Margita élni akar, Kort, 1972/1., 64–79. (Újraközlés kötetben: HF.) 

Mikszáth tanúsága, ÉI, 1972. február 19., 5.

Ady és a kurucos-szabadságharcos örökség, Kort, 1972/11., 1748–1765. és Látóhatár, 
1972/12., 23–29. [A tanulmány hosszabb változata.] ( Újraközlés kötetben: HF.)

Ady és a kurucos-szabadságharcos örökség, TársSz, 1972/12., 99–100. [A tanulmány rö-
vidített változata.]

Nemzeti és nemzetközi a mai kultúrában, Nszab, 1972. november 6., 17. [Részletek K. 
I.-nak egy 1972-es moszkvai tudományos konferencián megtartott előadásából.] 
(Újraközlés kötetben: HF)

Móricz Zsigmond és a korszerű elkötelezettség, Népszava, 1972. november 25., Szép Szó 
melléklet, 7. [Az 1972. novemberi Debreceni Irodalmi Napokon elhangzott vita-
indító előadás részlete.]

Móricz öröksége és a korszerű elkötelezettség, Kort, 1973/2., 320–330. és Látóhatár, 
1973/4., 109–131. [Az 1972. novemberi Debreceni Irodalmi Napokon elhangzott 
vitaindító előadás teljes szövegének írott változata.] (A teljes szöveg újraközlése: 
HF, IT. – A szöveg kortárs irodalomra vonatkozó részeinek újraközlése kötetben, 
azonos címmel: A hetvenes évek magyar irodalmáról, szerk. AGÁRDI Péter, Bp., Kos-
suth, 1979, 44–55.)

Petői és Ady, Kort, 1973/1., 9–12. (Újraközlés kötetben: IT.)
Rövid ismertetés: [ANTAL Gábor?] A.: Petői – költők és tudósok tükrében, MN, 1 972. december 
29., 4. [A K. I.-tanulmány egyik alapgondolatának kiemelése folyóiratszemle keretei között.]

Nemzeti jelleg és internacionalizálás, Krit, 1973/1., 5–6. 

A megkötöttség verse: Ady Endre: Sípja régi babonának, ItK, 1973/2–3., 277–289. (Újra-
közlés kötetben: HF.)

Hazaiság és internacionalizmus: A szocialista hazaiság és a magyar szabadságharcos ha-
gyományok, Magyar Tudomány, 1973/6., 345–362. és Látóhatár, 1973/10., 64–93. 
[Rövidebb szövegváltozat]

Hazaiság és internacionalizmus: A szocialista hazaiság és a magyar szabadságharcos ha-
gyományok I–II–III., Kort, 1973/7., 1118–1128.; Kort, 1973/8., 1280–1290.; Kort, 
1973/9., 1476–1491. [Hosszabb szövegváltozat] (Újraközlés kötetben: HF, IT.)
A Hazaiság és internacionalizmus című tanulmányról szóló eszmecserék dokumentumai:

1. Reflexiók a tanulmányra:
KARDOS Tibor: Hazaiság és internacionalizmus, Magyar Tudomány, 1973/7–8., 499–505.
PACH Zsigmond Pál: Hazaiság és internacionalizmus, Magyar Tudomány, 1973/7–8., 505–507.
[– –]: Király István: Hazaiság és internacionalizmus, TársSz, 1973/10., 101–102. [Ismertetés a 
tanulmányról.]
VÁMOS Tibor: „A társadalmi-történelmi folyamatok objektívek és nem érzelmiek”, Magyar Tudo-
mány, 1973/12., 822–824.
HEGEDŰS Géza: A hazaiság élményéről, Magyar Tudomány, 1973/12., 825–829.
PACH Zsigmond Pál: Molnár-vita – nacionalizmus– szupranacionalizmus. Széljegyzetek Király István 
tanulmányához, Kort, 1974/1., 127–132.
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2. Ismertetések, reflexiók, amelyek a tanulmány megjelenése után kibontakozó vitát tárgyalják:
(p. t.): Nacionalizmus, szupranacionalizmus, Magyar Nemzet, 1973. december 31., 5. [Reflexiók 
K. I. és Pach Zsigmond Pál vitája kapcsán.]
ZÖLDI László: Vita a hazaiságról, Magyar Hírlap (Hétvége-melléklet), 1974. január 19., 3. [K. I., 
Vámos Tibor és Papp Zsigmond Pál vitájáról.] 
STIER Miklós–TARNÓC Márton [összeállítók]: Hazaiság és internacionalizmus: Műhely-vita (Vác-
rátót, 1973. szept. 26.), Magyar Tudomány, 1974/1., 27–55. és Látóhatár, 1974/4., 98–149. (A 
két szerkesztő által jegyzett szöveg egy rövidebb, ill. egy hosszabb változatát Stier Miklós két 
különböző folyóiratban a saját neve alatt is publikálta: Haladó hagyományok – szocialista hazai-
ság – proletár internacionalizmus: Vita a szocialista hazaiság és az internacionalizmus értelmezéséről 
(Vácrátót, 1973. szept. 26.), Magyar Tudományos Akadémia Filozófia és Történettudományi (II.) 
osztályának Közleményei, 1973/3. 185–208., illetve Hazaiság és internacionalizmus (A szocialista 
hazaiság és a magyar szabadságharcos hagyományok) (Vitaülés Vácrátóton, 1973. szept. 26.), Száza-
dok, 1974/1., 220–261.) 
[A vácrátóti vita résztvevői a megszólalás sorrendjében: Szabolcsi Miklós, Pach Zsigmond 
Pál, Szűcs Jenő, Szabad György, Harmatta János, Lackó Miklós, Czine Mihály, Arató Endre, 
Klaniczay Tibor, Nagy Péter, Darvas József, Pándi Pál, Pamlényi Ervin, Mátrai László, Huszár 
Tibor, Bodnár György, R. Várkonyi Ágnes, Vámos Tibor, Németh G. Béla, Király István.]
Folyórat-olvasó, Nszab, 1974. február 2., 6. [E főcím alatt két írás olvasható: K. K.: Vita a szocia-
lista hazaiságról és nemzetköziségről; K. D.: Hazaiság és internacionalizmus. Műhelyvita – Magyar 
Tudomány, 1974. 1. szám. K. K. a tanulmány megjelenése utáni sajtóreagálásokat, K. D. a vácrá-
tóti műhelyvitát ismerteti.] 
FÖLDESI József: Egyszerre, Magyar Hírlap, 1974. február 21., 3. [Jegyzet a vácrátóti műhelyvita 
apropóján.]
GLATZ Ferenc [összeállító]: Nemzeti tudat – szocialista társadalom. Szemelvények egy másél évti-
zede folyó vitából, Krit, 1974/9., 3–11. [Részletek K. I. értekezéséből: 9–10., ill. azokból a vita-
cikkekből, amelyek a tanulmány állításaira reflektáltak: 10–11.] 

3. Király István folytatja az 1973-ban elindult nemzet-vitát, válaszol a reflexiókra: 
Vitatott kérdések I–II., Népszava, 1974. június 15., Szép Szó melléklet, 6–7.; Népszava, 1974. jú-
nius 16., 8–9. [Reflexiók Tóth Dezső doktori disszertációja kapcsán.] (Újraközlés kötetben: IT.)

Tévesztett viták – valódi viták, Népszava, 1974. november 30., 5.; 8.

További reflexiók:
ERKI Edit : Kritikusok műhelyében. Pándi Pálnál, ÉI, 1974. október 19., 7. (Újraközlés kötetben: P. 
P.: A realizmus igényével, Bp., Kossuth, 1980, 289–300. [Pándi Király felfogásával is vitatkozik.]
HOMORÓDI József: Ész és szív. Adalékok Pándi Pál nyilatkozatához, Dolgozók Lapja [Tatabánya], 
1974. október 31., 6. [Reflexió a Király István és Pándi Pál közötti, a nemzeti érzületről folyó 
vitához, közvetlenül Erki Edit 1974-es Élet és Irodalom-beli Pándi-interjújához kapcsolódva.]
TÓTH Dezső: Tévesztett hangsúly – történeti hangsúly, Népszava, 1974. december 14., 5.
[A szerkesztőség:] Nyilatkozat, Krit, 1975/1. [32.] 
PÁNDI Pál: Vitában, tartós elvi egységért. Válasz Király Istvánnak, Krit, 1975/6., 6–8.
KIRÁLY István [válasza Pándi Pál cikkére]: Vita – azaz: közös gondolkodás, Krit, 1975/6., 8–11.

A mindennapok forradalmisága, Népszava 1973. szeptember 22., Szép Szó melléklet, 
5–6. [Részlet a készülő tanulmányból.]

A mindennapok forradalmisága, Kort, 1973/11., 1791–1808.; 1973/12., 1969–1988. és 
Látóhatár, 1974/3., 118–165. [A tanulmány teljes szövege.] (Újraközlés kötetben: 
HF, IT.) 

Mikszáthtól Mikszáthról: az író születésének 130. évfordulóján, szerk. STANDOVÁRNÉ GÁR-
DONYI Vera, Bp., Tankönyvkiadó, 1976.
A szülőhely, 10.; A mesék hatása, 28.; A megyei élet, 53.; Titkos esküvő, 72–73.; A kezdő író, 77.; Az 
árvíz, 86–87.; Búcsú Szegedtől, 94.; Parlamenti tudósítások, 137.; Mikszáthék pesti otthona, 184–185.; 
„A két koldusdiák”, 223.; Eszményi hősök, 249.; Ellentmondásos kettősség, 256.; A különc, 268.; Az 
utolsó nagy regények, 286.; „Különös házasság”, 289.; Amit Mikszáth nem ismert, 294.; A hozomány-
vadász, 299.; „A fekete város”, 306.; Az utolsó napok, 333.; Az igazi író, 351.

Ember az embertelenségben, Vigilia, 1976/2., 115–124.; AE II.

A kultúra – össztársadalmi ügy, Krit, 1976/7., 13–14.

A szocialista esztétikáról – egy disszertáció kapcsán, Krit, 1976/10., 11–14. (Újraközlés 
kötetben: KP.) 
[Opponensi vélemény Szerdahelyi István A magyar esztétika története 1945–1956 című, 1976-
ban könyvben is megjelent kandidátusi disszertációjáról. – Király e cikkéről újabb, az „ötvenes 
évekről” szóló vita bontakozott ki, amelyet jól dokumentálnak többek között a Napló 465–472., 
ill. a KP 217–326. oldalain olvasható szövegek; a különböző folyóiratokban (Alf, Látóhatár, 
Pártélet, Mozgó Világ, Tiszatáj) 1979 és 1987 között megjelent, ilyen tematikájú kerekasztal-
beszélgetések (ezeket lásd alább az interjú-blokkban); valamint a KP-ról szóló recenziók.] 

Az eltévedt lovas, Kort, 1976/11., 1812–1822. (Újraközlés kötetben: AE II.)

„Egy-Világ, zengjen himnuszod”. Király István előadása, A Hét [Bukarest–Marosvásár-
hely], 1977. január 21., 5. [A román és a magyar rádió közös Ady-estjén, 1977 
januárjában elhangzott – Ady költészetéről és a románsághoz fűződő viszonyáról 
szóló – megnyitó beszéd rövidített változata.] 

Ady Endre, MN, 1977. január 23., 9. [A magyar és a román rádió bukaresti Ady-ün-
nepségének megnyitója; a beszéd teljes szövege.] (Újraközlés kötetben Ady buka-
resti ünnepén címmel: KP.) 

„Az embernek, míg csak van ember – megállni nem lehet” = Ady és a századforduló. Hanák 
Péter és Király István tanulmánya, szerk. MEDGYES Béláné, Bp., TIT, 1977, 25–42.

A huszadik század költője = „Legyetek emlékezéssel hozzám”: az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Kar Tudományos Ady-ülésszakán elhangzott előadások anyaga, Bp., ELTE, 1977, 
(sokszorosított példányok), 47–59. [K. I. Ady Endre költészetéről szóló konferen-
cia-előadásának írott változata.]

Útban az internacionalizmus felé. Ady Endre és a nemzetiségi kérdés = „Az újnak tenni hi-
tet” [Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből, 5. kötet], szerk. ILLÉS 
László, JÓZSEF Farkas, Bp., Akadémiai, 1977, 96–139. (Újraközlés kötetben: AE II.)

Ady és a Monarchia = Tegnapok és holnapok árján: Tanulmányok Adyról, szerk. LÁNG 
József, Bp., PIM, NPI, 1977, 7–26. (Újraközlés kötetben: AE II.) 
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Adytól, Adyról: Az író születésének 100. évfordulóján, szerk. FENYVESI Margit, Bp., Tan-
könyvkiadó, 1977 [2. kiad. 1981, 3. kiad. 1988]
Az Új versek előhangjáról, 89–92.; „A könnyek szinksz-asszonya, 113–114.; „…egyre messzebb az 
Élet…”, 122–123.; „A „művész-magány” verse, 139–140.; Az emberi lélek kettős álma, 143–144.; A 
gyermek beszél (Kis, karácsonyi ének), 146.; A pusztulás verse, 161–162.; Dózsa György szimbó-
lummá nőtt, 194–195.; A népdal és Ady verse, 196; „Az öreg Kunné”, 203–204.; Kiúttalan világ, 
206–207.; A Hadak Útjáról, 219.; „Álmodik a nyomor”, 227.; „De: így éltünk vitézmódra”, 259.

Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból, Magyar Nyelvőr, 1977/3., 257–269. (Újraközlés kö-
tetben: AE II.)

A szovjet irodalom folyóirata Magyarországon, Szabolcs-Szatmári Szemle, 1977/4., 74–
78.

A megélt imperializmus: a fordulatélmény, ItK, 1977/4–6., 480–497. (Újraközlés kötet-
ben: AE II.)

Ady és Goga, Krit, 1977/9., 16–17. (Újraközlés kötetben: AE II.) 

Ady Endre verse 1918-ból. Elégedetlen ijú panasza, Krit, 1977/11., 17–19. (Újraközlés 
kötetben: AE II.) 

A nagykorú emberség verse: Ady Endre: Megmaradok virágos mezőkön, Magyar Tudo-
mány, 1977/11., 811–821. (Újraközlés kötetben: AE II.) 

„Zengő kertnek mese-zenéje”: Adalékok Ady 1914–1918 közötti természetszemléletéhez, Alf, 
1977/11., 32–41. (Újraközlés kötetben: AE II.)

Ady Endre: A halottak élén, Vigilia, 1977/11., 733–738. és Látóhatár, 1978/1., 121–131. 
(Újraközlés kötetben: AE II.)
Ismertetés: [ANTAL Gábor] A. G.: A halottak élén, MN, 1977. november 18., 4.

Ady huszadikszázadisága, Nszab, 1977. november 20., 13–14. [Az írás hosszabb válto-
zata.] (Újraközlés kötetben: Útk) 

Ady huszadikszázadisága, Egyetemi Lapok, 1977. december 12., 5. [Az írás rövidebb 
változata.]

Intés az őrzőkhöz, Tiszatáj, 1977/12., 9–19. (Újraközlés kötetben: AE II.)

Magyarok, Új Tükör, 1978. március 12., 29. [Fábri Zoltán Magyarok című filmjéről, 
amely Balázs József regényéből készült.]
Előzmény: LÉTAY Vera: Egy másik utazás, ÉI, 1978. február 25., 12–13. 

Még egyszer: egy baljóslat hasznáról, ÉI, 1978. április 22., 5. [A magyar nyelvről szóló 
herderi jóslatról, illetve Ady nyelv- és kultúrafelfogásáról.]
Előzmény: KERESZTURY Dezső: Nyelvében él a nemzet? Egy baljóslat haszna, ÉI, 1978. április 15., 
1.; 4.

Szabó Dezső-emlékülés – Király István hozzászólása [Nagy Péter Szabó Dezső-előadásához], 
It, 1979/4., [953–989.] 960–974. [Az 1979. június 14-i Szabó Dezső emlékülésen 
elhangzott K. I.-vitaelőadás írott változata. A fő előadó, Nagy Péter szövegei – elő-
adása, majd válasza a hozzászólásokra – a lapszám 953–960., illetve 982–988. oldalán 
találhatóak. További hozzászólások: Béládi Miklós: 974–979., Győrffy Sándor: 979–
980., Gróh Gáspár: 980., Fitos Vilmos: 980–981., Tolnai Gábor: 981–982., Szabolcsi 
Miklós: 988–989.) (Újraközlés kötetben Vitázó emlékbeszéd címmel: Útk.) 

[REMÉNYI József Tamás] R. J. T. [összeáll.]: Móricz emberképe, Krit, 1979/6., 3–5. 
[Montázsszerű szemelvénygyűjtemény. K. I. Móricz Zsigmondról szóló 1947-es 
gondolatai a lapszám 5. oldalán találhatók. A válogatás még az alábbi szerzők írása-
inak részleteit tartalmazza: Schöpflin Aladár, Fenyő Miksa, Milotay István, Kuncz 
Aladár, Bálint György, Kassák Lajos, Németh László, Halász Gábor, Féja Géza, Ki-
rály István, Nagy Péter, Révai József, Sarkadi Imre, Czine Mihály, Cseres Tibor, Illés 
Endre.]

Ady és a Naumann-terv, Krit, 1979/11., 7–9. (Újraközlés kötetben: „Akarom: tisztán lás-
satok”: Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján, szerk. CSÁKY 
Edit, Bp., Akadémiai, 1980, 91–100. és AE II.)

A szegénypártoló betyár = Móricztól, Móriczról, szerk. KOVÁTS Dániel, Bp., Tankönyvki-
adó, 1980, 359–360.

Ady és Csinszka. Egy szerelem és egy házasság története I–II–III., Kort, 1980/1., 101–128.; 
Kort, 1980/2., 272–295.; Kort, 1980/3., 432–452. (Bővített változatának újra-
közlései kötetben: AE II., ill. – részben eltérő címmel – Távlatsejtelem és életala-
kítás: Ady és Csinszka = Szembesítés: Robotos Imre dokumentumriportja Ady és Csinsz-
ka házasságáról és a könyv kritikai visszhangja, szerk. MOLNÁR Gusztáv, Bukarest, 
Kriterion, 1984, 338–454.)
Reflexiók:
ROBOTOS Imre: Relexiók Király István Ady–Csinszka-tanulmányához, Krit, 1980/7., 15–16.
RUFFY Péter: A Csinszka-vita: Krónika és folytatás, MN, 1980. április 27., 9.

Király István konferencia-hozzászólása = Az 1970-es évtized a magyar történelemben, szerk. 
KENDE László, Bp., Kossuth, 1980, 250–258. [Hozzászólás az „ideológiai mun-
ka” problémájához Az 1970-es évtized a magyar történelemben című konferencián, 
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia három társadalomtudományi osztálya 
1980. május 7-én rendezett. K. I. hozzászólása A vita című egységben található, 
amely a kötet 223–271. oldalán olvasható. További hozzászólók: Harmatta János: 
223–227.; Köpeczi Béla: 228–231.; Kovács István: 231–242.; Szabó Kálmán: 243–
250. Előadók, akik válaszoltak a hozzászólásokra: Bognár József: 258–264.; Kul-
csár Kálmán: 264–266.; Pataki Ferenc: 266–267. Közülük Bognár József röviden 
reflektált K. I. hozzászólására: 263. A vita utolsó hozzászólója – a maga Zárszavá-
val – Szabolcsi Miklós volt: 268–271.] (Újraközlés – kisebb szövegmódosításokkal 
– K. I. saját kötetében, A távlat problémája címmel: KP.)
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Az intellektuális város: Patak, a szellemi nevelő, Borsodi Művelődés, 1981/3., 87–90.

[K. I. Pilinszky Jánosról], Vigilia, 1981/12., 881–883. 

[A folyóirat Kortársak Pilinszkyről című emlékező összeállításában, amely a lap 875–
894. oldalán található. További emlékezők: Ágh István, Doromby Károly, Gyur-
kovics Tibor, Huszárik Zoltán, Hernádi Gyula, Kerényi Grácia, Kocsis Zoltán, 
Kurtág György, Mándy Iván, Nemeskürty István, Örvös Lajos, Szentágothai Já-
nos, Tamás Gáspár Miklós, Vasadi Péter, Vidor Miklós.] (Újraközlés kötetben: 
PT.) 

Gondolatok a hódmezővásárhelyi Németh László-emlékszobában, ÉI, 1981. május 16., 6. 
(Újraközlés kötetben: Útk)

Vallomás a módszerről, Tiszatáj, 1981/7., 47–54. és Látóhatár, 1981/8., 62–77. [A köl-
tői világképelemzés módszertanáról.] (Újraközlés kötetben: Útk)

A líra huszadikszázadisága és a poliónia, Kort, 1981/7., 1121–1130.

A kuruc motívum Ady háború alatti költészetében. A stiláris-nyelvi népiség kulcsigurája: a 
bujdosó kuruc, Alf, 1981/7., 49–58. (Újraközlés kötetben: AE II.) 

[József Attiláról.] Elnöki megnyitó és összefoglaló = „A lét dadog, csak a törvény a tiszta 
beszéd”: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem József Attila emlékezetére összehívott ta-
nácskozásán elhangzott előadások anyaga, [Bp.], [ELTE], 1980 [valójában 1982], 
289–290., 349–351. [Levezető elnöki konferencia-megnyitó és -összefoglaló az 
1980. november 25–26-án megrendezett tanácskozás 26-i, délutáni ülésén.]

Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt I–II., Kort, 1982/7., 1138–1151.; 
Kort, 1982/8., 1291–1307. (Újraközlés kötetben: Útk.)

A Bölöni-példa, Tiszatáj, 1982/10., 49–64. és Látóhatár, 1982/12., 202–207. (Újraköz-
lés kötetben, részben eltérő címmel: A Bölöni-példa. Adalék az irodalmi pártosság 
problémájához = A művészeti pártosságról, szerk. BOJTÁR Endre – SZERDAHELYI István, 
Bp., Kossuth, 1983, 329–368.; azonos címmel: Útk.) 
Reflexió: [ANTAL Gábor] A. G.: A megkésett citoyen, az intellektuel, MN, 1982. november 12., 4.

Gondolatok a közművelődésről (Felszólalás az országgyűlés tavaszi ülésszakán), ÉI, 1982. 
április 2., 3. (Újraközlés kötetben: KP)

Közös gondolkodás – közös felelősség. Meditáció egy ilm ürügyén. Levél Rényi Péterhez, 
Krit, 1983/3., 6–7. [Gothár Péter Megáll az idő című filmjéről.]
Reflexió: RÉNYI Péter: A közös gondolkodástól a közös cselekvésig. Válasz Király Istvánnak Közös 
gondolkodás – közös felelősség című cikkére, Krit, 1983/4., 10–11.
Ismertetés: PERECZ László: Folyóiratszemle, A Jövő Mérnöke, 1983. május 9., 5. [A szerző felvá-
zolja K. I. és Rényi Péter vitájának főbb összefüggéseit.] 

Vallomás egy versről, Napjaink, 1983/10., 21–25. (Újraközlés kötetben: KD.) [Koszto-
lányi Dezső Számadás című szonettciklusáról.] 

Vers az emberi autonómiáról. Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius, Alföld, 1984/1., 37–51., 
(Újraközlés kötetben: KD.)
Reflexió: [ANTAL Gábor] A. G.: Marcus Aurelius, MN, 1984. január 13., 7.

Egy tanár portréja. A nyolcvanéves Keresztury Dezső, Fejér Megyei Szemle, 1984/2., 55–
81. (Újraközlés kötetben: Útk.) 

Az oktatásügy igényszintje, ÉI, 1984. április 27., 1.; 4. (Újraközlés kötetben: KP.)
A K. I.-cikk nyomán kibontakozó vita dokumentumai:
ANDOR Mihály: Jobb híján – rosszat, ÉI, 1984. május 11., 5. 
BEKE Kata: Mit ér az ember, ha tanít?, ÉI, 1984. május 18., 5.; 6. 
GYŐRI György: Jobb helyett – rosszat?, ÉI, 1984. május 25., 4.
HARSÁNYI István: Tehetségvédelem – gondok és reménységek, ÉI, 1984. június 8., 5.
NAGY József: Elitképzés?, ÉI, 1984. június 15., 5.
TAMÁS Pál: Tehetségdeicit?, ÉI, 1984. június 22., 5. 
BEKE Kata: Fakultáció és vidéke, ÉI, 1984. június 29., 4. 
NAGY József: Bekekataizmus, ÉI, 1984. július 6., 4. 
BOLDIZSÁR Gábor: Nyílt levél a fakultáció védelmében Beke Kata tanárnőhöz, ÉI, 1984. július 6., 4. 
H. VARRÓ Rózsa: Demokratikus elitképzést, demokratikus vita nélkül?, ÉI, 1984. július 13., 5. 
LAKI Pál: Iskola – politika, ÉI, 1984. július 20., 5. 
Vita az iskoláról. Részletek az olvasói levelekből, ÉI, 1984. augusztus 3., 5. [Arató László, Tanács 
István, Kasznár Ágnes, Egyedné Ricsei Anna írásai]

K. I. relexiója a vitára:
Vita az iskoláról. Levél a szerkesztőhöz, ÉI, 1984. július 27., 5.; 8. (Újraközlés kötetben, részben 
eltérő címmel: Még egyszer a minőségről: Levél a szerkesztőhöz, KP.) 

Individuumközpontú világkép – társadalomközpontú világkép (Az Ady-revíziós vita), ItK, 
1984/5–6., 578–606. (Újraközlés kötetben: KD.) 

Individuáletika – társadalometika. Egy fejezet a Kosztolányi-recepció történetéből, Valóság, 
1984/8., 16–32. (Újraközlés kötetben: KD.) 
Reflexió: UNGVÁRI Tamás: „Tudni azt, amit nem tudni jobb…”: Nyílt levél Király Istvánhoz, ÉI, 1984. 
szeptember 14., 3.

Válaszok és választások, ÉI, 1984. szeptember 21., 3–4. [K. I. válasza Ungvári vitacikké-
re.] (Újraközlés kötetben: KP)

Evilági misztika – esztétikai létérzékelés. Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat, Kort, 
1984/9., 1446–1458. (Újraközlés kötetben: KD.)

A vendéglét verse. Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség, Je, 1984/10., 909–930. (Újraköz-
lés kötetben: KD.)

Nemzeti és nemzetközi a mai kultúrában, Napjaink, 1985/2., 3–5. [K. I. beszéde, amely 
Moszkvában, a szocialista országok kulturális ülésén hangzott el.] 

Ady Endre = Ezer év: arcképek a magyar történelemből, szerk. BENDA Kálmán – CSATÁRI 
Dániel – KÁLLAI Gyula – POZSGAY Imre, Bp., Hazafias Népfront, 1985, 345–352.
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Népi demokráciánk irodalma = A Lukács-vita (1949–1951), szerk. AMBRUS János, [Bp.], 
Múzsák Közművelődési Kiadó, 1985, 215–247. [1950-es tanulmányának újraköz-
lése, kontextusba helyezve, jegyzetekkel.]

Az emberi példa, Műhely, 1985/1., 16–20. (Újraközlés kötetben: Kortársak Lukács 
Györgyről, szerk. KLOSS Andor, [Győr ], 1985, Műhely, 25–34.)

A személyiségválság regénye: Az aranysárkány, Üzenet, 1985/2–3., 115–125. (Újraközlés 
kötetben: KD.)

Az emberválság regénye: Kosztolányi Édes Annája, Tiszatáj, 1985/3., 47–67. (Újraközlés 
kötetben: KD.)

Kosztolányi Dezső. Befogadói élménybeszámoló, Je, 1985/3., 245–256. (Újraközlés kötet-
ben: KD.)

Egy magatartás anatómiája. Kosztolányi és Esti Kornél. 1. Esti Kornél mint én- és létma-
gyarázat, 2. Esti Kornél-attitűd, 3. Az Esti Kornél-magatartás mint életmegoldás (eszté-
tikai sztoicizmus), Kort, 1985/3., 110–122.; Kort 1985/4. , 92–107.; Kort, 1985/5., 
120–132. (Újraközlés kötetben: KD.)

Szerkesztői számvetés, Szovjet Irodalom, 1985/4., 167–175. [A Szovjet Irodalom című 
lap megelőző 10 évéről és az újabb szovjet irodalom értékeiről.] (Újraközlés kö-
tetben: Útk)

Kosztolányi Dezső és az Osztrák–Magyar Monarchia, It, 1985/4., 811–824. (Újraközlés 
kötetben: Útk.) 

Egyetem a társadalmi fejlődésért, ÉI, 1985. május 17., 5.; 8. (Újraközlés kötetben: KP.)

Lukács György „Ady-vonala”, Világosság, 1985/6., 345–354. (Újraközlés kötetben: Az 
élő Lukács, szerk. SZIKLAI László, [Bp.], Kossuth, 1986, 70–77.; Útk.) 

Az európai sokszínűség, Új Tükör, 1985. november 24., 5. [K. I. felszólalása, amely az 
1985. őszi, Budapesten megrendezett Kulturális Fórumon hangzott el.] (Újraköz-
lés kötetben: KP.)

Kulturális igény és kulturális környezetszennyeződés. A kulturális ökológia szűkebb és tágabb 
értelme, Új Forrás, 1986/4., 11–24. és Látóhatár, 1986/11., 139–158. (Újraközlés 
kötetben: KP; AGÁRDI Péter: Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény II/2. (1945–1990). 
Válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból, 
Pécs, PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2008, 598–613.) 
Előzmény: D. Sz. LIHACSOV: A kultúra ökológiája (ford. VARGA Zsuzsanna), Új Forrás, 1986/4., 
3–11.
Ismertetés: (-ács): A kulturális ökológia értelmezése, Népszabadság, 1986. augusztus 30., 13.

Németh László korszerűsége, Palócföld, 1986/6., 67–73. (Újraközlés kötetben: KP.) 

József Attila és a mai befogadói állapot, Forrás, 1986/7., 12–17. és Látóhatár, 1986/10., 
113–123. (Újraközlés kötetben: KP.)
Reflexiók:
KISS Dénes: A befogadás tünetei, Népszava, 1986. augusztus 2., 8.
[SZŰCS Katalin] Sz. K.: József Attila – ma, Nszab, 1986. július 26., 15.

Fagyejevről, Szovjet Irodalom, 1986/8., 127–128.

Lukács György nemzettudata, ÉI, 1986. szeptember 5., 5.; 8. [K. I.-nak az 1986. szept-
ember 1–5., Bécsben megrendezett II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson 
elhagzott előadása, annak írott változata.] (Újraközlés kötetben: KP; A magyar 
nyelv és kultúra a Duna völgyében II., szerk. JANKOVICS József, KÓSA László, NYER-
GES Judit, Wolfram SEIDLER, Bp., Wien, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 
1991, 765–771.)

Reflexió: [NAGY Péter Tibor:] Király István nemzettudata, A Károlyi Társaság Közlemé-
nyei, ELTE BTK, 1987/1. (fénymásolt, sokszorosított szöveg)

Az ellentmondások írója: Szabó Dezső I–II–III. 
I. Az ellentmondások negatív oldala, Alf, 1986/9., 56–74.; II. Az ellentmondások egybe-
fogója: Az imperializmus élménye, Alf, 1986/10., 29–49., III. Az ellentmondások pozi-
tív oldala, Alf, 1986/11., 27–60. (Újraközlés kötetben: Útk.)
Reflexiók:
BARTA János: Pörújítás Szabó Dezső körül, Alf, 1987/2., 43–48.
NEMESKÜRTY István: Szétoldódás az éjszakában: Szabó Dezső indulatai, vétkei és örök értéke, Alf, 
1987/3., 61–66.
POMOGÁTS Béla: Szabó Dezső öröksége. Király István tanulmányának margójára, Alf, 1987/4., 55–62.
GRÓH Gáspár: Ellentmondásos tűnődések Szabó Dezsőről, Alf, 1987/5., 43–53.
TURCZEL Lajos: Szabó Dezső hatása a csehszlovákiai magyar kisebbség körében, Alf, 1987/7., 53–61.
JUHÁSZ Béla (szövegközlő): Vitacikk helyett: Nagy Péter levele a Szabó Dezső-vitához, Alf, 1987/7., 
61–62. [J. B. közli saját, Nagy Péternek írott levelét, amelyben a vitában való részvételre kéri az 
irodalomtörténészt, majd közzéteszi N. P. válaszlevelét.] 
[JUHÁSZ Béla] J. B.: Egy vita lehetőségei, Alf, 1987/7., 62–63.

KIRÁLY István vitazáró cikke: 
Egy vita mérlege. Utószó a Szabó Dezső-vitához, Alf, 1987/8., 3–25.

Kései reflexió az Alföld-beli Szabó Dezső-vitára:
SOLTÉSZ Márton: Moszkovita versus nemzeti. Megjegyzések Papp István Szabó Dezső temetése és a 
Rajk-per című tanulmányához, Kort, 2021/3., 75–76. 

A teljesítményelv érdekében, Pedagógiai Szemle, 1986/9., 844–855. 

Az „ötvenes évek”: megjegyzések egy tanulmányhoz, Je, 1986/11., 997–1019. (Újraközlés 
kötetben: KP.) 
Előzmény: K. I.: A szocialista esztétikáról – egy disszertáció kapcsán, Krit, 1976/10., 11–14. 

A hetvenöt éves Szavva Dangulov köszöntése, Nagyvilág, 1987/2., 276–279.
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A felelős hűség példaélete. Pándi Pál emlékezete, ÉI, 1987. február 13., 12. és Látóhatár, 
1987/5., 51–57.

A művészetek társadalmi funkciója, Krit, 1987/3., 18–20.

Az emberhez méltó élet példája, Szovjet Irodalom, 1987/5., 137–139. [Emlékezés Kardos 
Lászlóra.]

Az „új gondolkodás” morálja, Új Tükör, 1987. július 5., 5.

Elnöki székfoglaló, Tiszatáj, 1987/10., 56–61. [A Németh László Társaság alakuló ülé-
sén, 1987. június 26-án elhangzott K. I.-beszéd írott változata.] 

Irodalom és ideológia, Krit, 1988/2., 3–6.

Lukács György és az 1867-es kiegyezés, Fejér Megyei Szemle, 1988/2., 19–35.

Lukács György útja a magyarsághoz I–II–III–IV. 
I. Intellektuell-nemzetölöttiség és messianisztikus internacionalizmus, Je, 1988/2., 
124–131.; II. A népben-nemzetben gondolkodó internacionalista eszmény kialakulása, 
Je, 1988/3., 231–236.; III. A magyarságválasztás, Je, 1988/4., 358–363.; IV. Je, 
1988/5., 434–439. [befejező, alcím nélküli rész] (Újraközlés kötetben: PT.)

Bevezető gondolatok = Németh László Konferencia: Hódmezővásárhely, 1988. április 8., Bp., 
TIT, Németh László Társaság,1988, 5–6. [A Németh László Társaság 1988. április 
8-án, Hódmezővásárhelyen megrendezett N. L.-emlékkonferenciájának beveze-
tője.]

Németh László gondolatvilága I–II., Tiszatáj, 1988/7., 30–46.; Tiszatáj, 1988/8., 72–89. 
(Újraközlés kötetben: NÉMETH László: Életmű szilánkokban. Tanulmányok, kriti-
kák, vallomások, Bp., Magvető, Szépirodalmi, 1989, I. kötet, szerk. GREZSA Ferenc, 
5–61.; PT.) 

Lukács György Monarchia-képe, Világosság, 1988/10., 669–674. 

Az önarckép poétikája. Szávai János Magyar emlékírók című monográiájáról, Krit, 
1988/11., 20–22.

Egy befogadói élmény nyomában, Tiszatáj, 1988/12., 71–94. [Tanulmány Tandori De-
zső költészetéről.] (Újraközlés kötetben: KT; Irodalom, politika, élet (1945–1979). 
Szöveggyűjtemény, szerk. MÁRKUS Béla, I. kötet, Debrecen, Kossuth Egyetemi Ki-
adó, 1997, 339–352.)

 Világtávlatos nemzettudat – megmaradásos nemzettudat: Lukács György és Illyés Gyula vi-
tája, Délsziget, 1988/12., 1–8.

A hét költője: Ady Endre, Rádió és Televízió Újság, 1989. február 6–12., 22. [Rádiós 
hangfelvétel 1989 januárjában.] (Újraközlés kötetben: PT.)

Klasszikusok mai szemmel: Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Négy Évszak, 1989/2., 15.

Czine Mihály köszöntése, Alf, 1989/4., 43–51. (Újraközlés kötetben: Czine Mihály. Kö-
szöntő és bibliográia, szerk. KOVÁCS Tiborné, Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár, 1989, 9–26.)
Reflexiók a folyóiratban megjelent cikkre: 
SZÁSZ Imre: Egybecsúszott demokrácia, Új Tükör, 1989. május 21., 17.
KIRÁLY István (válasza): Egybecsúszott polémia, Új Tükör, 1989. június 4., 20.
SZÁSZ Imre (viszontválasza): Idea és valóság, Új Tükör, 1989. június 11., 23.
FEKETE Sándor (válasza K. I.-nak): Haladékot kérek, Új Tükör, 1989. június 11., 23.
[A két utóbbi írás: Sz. I. viszontválasza és F. S. válasza a Befejezetlen polémia főcím alatt „össze-
vonva” jelent meg.]

Magyar Provence? Levél az ideológiáról és a történetírásról, Napjaink, 1989/4., 4–7. (Újra-
közlés kötetben: PT.)

A Lukács-modell. Lukács György és Zsolt Béla vitája I–II., Krit, 1989/7., 24–26.; Krit, 
1989/8., 20–23.

Oktatáspolitika és teljesítményelv. Egy pedagóguskörben tartott előadás nyomán I–II., Nap-
jaink, 1989/8., 3–6.; Napjaink, 1989/9., 3–6.

Újra kezdett élet – újra kezdett s zerelem (Ady szerelmi lírája 1912–1914 között) I–II., Új Írás, 
1989/10., 3–23.; Új Írás, 1989/11., 3–23. (Újraközlés kötetben: PT.)

EGYÉB CIKKEK, ÍRÁSOK, JELENTÉSEK, NAPLÓRÉSZLETEK

Sárospataki diákkori publikációk

Az ötven illér (novella), Sárospataki Ifjúsági Közlöny, LII. évf./4–5., 1936. decem-
ber–1937. január, 32–33. [Király István VI. o. gimnáziumi tanuló nyomtatásban 
megjelent első írása.]

Este lett (vers), Sárospataki Ifjúsági Közlöny, LII. évf./7–8., 1937. március–április, 66. 
[Király István VI. o. gimnáziumi tanuló nyomtatásban megjelent első verse.]

Egy régi emlék (vers), Sárospataki Ifjúsági Közlöny, LIII. évf./1–2., 1937. szeptember–
október, 15. [Király István VII. o. gimnáziumi tanuló nyomtatásban megjelent 
második verse.] 

A nyolcadik osztály kérése a volt pataki diákokhoz! Sárospataki Ifjúsági Közlöny, LIV. 
évf./8–9., 1939. április–május, 100–101. [Verseskötet előfizetési felhívás, amely-
nek végén Király István neve szerepel kapcsolattartóként, ezért indokolt a szöve-
get az ő szellemi termékének tekinteni. Alátámasztja ezt Király István levéltárban 
fennmaradt, 1939. április 23-án írott levele, amelyben kéri Panka Károlyt, a Pataki 
Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületének elnökét, hogy a kiadvány 
megjelenését 20 pl. előjegyzésével támogassák.]
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Felnőttkori és posztumusz megjelent országos nyilvánosságú publikációk

Potemkin költségvetés: Megjegyzések a kultusztárca költségvetéséhez, Valóság, 1947/2., 
133–136.
Ismertetés: REZSŐ Margit: Lapszemle, Embernevelés, 1947/2., 93–94. [A Valóság 1947/2. szá-
máról és K. I. cikkéről: 94.] 

Mi az igazság a kultusztárca költségvetése körül?, Valóság, 1947/3., 210–211.

Az úri elnyomástól a szabad Magyarországig, Szabad Nép, 1949. augusztus 17., 4. [Be-
számoló a Központi Honvéd Művészegyüttes 1949. augusztus 15-i történelmi 
táncjátékáról, amelyet a budapesti világifjúsági találkozó alkalmából mutattak be a 
budapesti Városi Színházban.]

Népfrontórumot a loggiaproblémának, MN, 1972. május 17., 8.
Előzmény: SZABÓ József: Gyermekvédelem és a XI. ker. tanács [Olvasói levél], MN, 1972. május 
14., 14. 
Reflexió: [– –]: Mi legyen a loggiákkal? A ővárosi tanács végrehajtó bizottsága döntött a loggiaügy-
ben, MN, 1972. november 14., 5.

Gondolatok a Nagy Októberről, TársSz, 1977/9., 47–63. [Közéleti személyiségek kisesz-
széi az 1917. november 7-i oroszországi történelmi eseményekről. K. I. kisesszéje 
a lapszám 57–60. o.-án található. A folyóirat szeptemberi összeállításának további 
szerzői: Ancsel Éva, Andics Erzsébet, Bereczki László, Vámos István.] (Újraközlés 
kötetben A nagy októberi szocialista forradalom mint magatartásbeli örökség címmel: 
KP.)

Megőrizni bizalmunkat a jövőben [összeállította: ERŐSS Ágota], Nők Lapja, 1981. dec-
ember 19., 4–7. [Neves közéleti személyiségek jegyzetei a béke fogalmáról. K. I. 
jegyzete a lapszám 4. o.-án található. Az összeállítás további szerzői: Hermann 
István, Lékai László, Tatay Sándor, Bartha Tibor, Duschek Lajosné, Almár Iván, 
Csoóri Sándor, Sulyok Mária, Berecz János.] (Újraközlés kötetben a Nagy dolgok-
ról röviden című szövegblokkon belül: KP.)

Az otthon és az otthongondolat, Nők Lapja, 1984. december 22., 2. [Jegyzet az otthon 
fogalmáról.] (Újraközlés kötetben a Nagy dolgokról röviden című szövegblokkon 
belül: KP.)

Az örömről, Vigilia, 1984/12., 904–931. [Neves személyiségek jegyzetei az öröm fogal-
máról. K. I. jegyzete a lapszám 909–910. oldalán található. Az összeállítás további 
szerzői: Nádas Péter, Borsos Miklós, Buda Béla, Vészi Endre, Szili Leontin, Dé-
nes Zsófia, Ancsel Éva, Mensáros Zoltán, Tarnay Brunó, Poszler György, Sőtér 
István, Sinkó Ferenc, Korompay Tibor, Gyökössy Endre, Simándi Ágnes, Beney 
Zsuzsa, Ágh Attila, Vasadi Péter, Tomka Ferenc, Fekete Gyula.] (Újraközlés kö-
tetben a Nagy dolgokról röviden című szövegblokkon belül: KP.)

Töredékes gondolatok az elkötelezettségről, Új Írás, 1986/4., 77–78. (Újraközlés kötetben 
a Nagy dolgokról röviden című szövegblokkon belül: KP.)

Új gondolkodás. Jegyzetek a moszkvai órumról, ÉI, 1987. február 27., 1.; 4. [Beszámo-
ló Az atomfegyver nélküli világért, az emberiség túléléséért címmel megrendezett 
moszkvai értelmiségi találkozóról.]

Kádár János 1912–1989, Kritika, 1989/9., 24. [K. I. írása a folyóirat Kádár Jánosról meg-
emlékező többszerzős összeállításában olvasható. A teljes blokk a lapszám 24–26. 
oldalán található.  

ACZÉL Tamás–KIRÁLY István: Feljegyzés a Szurkov elvtárssal folytatott beszélgetésről [1953. 
június 24.], 2000, 1996/12., 53–54. [A dokumentum része Standeisky Éva Három-
szor ugyanarról. A Horváth Márton-hagyatékból című forrásközlésének, amely a lap-
szám 50–54. oldalán található.]

TÖRÖK Endre–KIRÁLY István: Irodalmunk 1945–1954 között. Feljegyzés [1957. novem-
ber 20.] = Zárt, bizalmas, számozott: Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956–1963 (Doku-
mentumok), szerk. CSEH Gergő Bendegúz, KALMÁR Melinda, PÓR Edit, Bp., Osiris, 
1999, 67–74.

Király István feljegyzése az Illyés Gyulával és Németh Lászlóval folytatott megbeszéléseiről. 
Feljegyzés [1959. június 5.] = Zárt, bizalmas, számozott, i. m., 139–141. (Újraközlés: 
H. L. [összeáll.]: Írók a „puha” diktatúrában, Népszabadság, 1999. május 22., 33. 
[Szemelvények a Zárt, bizalmas, számozott című kötetből. A válogatásban K. I. je-
lentése is szerepel.])

„Ebben benne van az ember” [K. I. naplója, 1989. június 11–25.], Vasárnapi Hírek, 2017. 
január 7., 18–19. 

Napló 1956–1989 (részletek), Je, 2017/4., 495–501.

Napló 1956–1989 (részletek), Szombat, 2017/4., 20–23. 
A naplórészletekhez Király Júlia írt bevezető szöveget (20.)
Szövegmelléklet: K. I. levele Heller Ágneshez és Fehér Ferenchez, 1976. augusztus 22. (24.); Fehér 
Ferenc és Heller Ágnes válasza Király Istvánnak, 1976. augusztus 30. (25.) 

Éltető dac, Heti Világgazdaság, 2018. május 3., 36.; 38–39. [K. I. – korábban ismeretlen 
– 1989-es feljegyzései betegségről, halálról. Közreadó: KATONA Ferenc, aki a szö-
veghez kommentárt is írt Az elmélkedés ítélőszéke előtt címmel: uo., 37.] (Újraközlés 
kötetben: PT.)
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TANULMÁNYOK, CIKKEK, KRITIKÁK, REFLEXIÓK IDEGEN NYELVEKEN

A. J. Cronin: A mennyország kulcsa, Pester Lloyd, 1941. november 28., 6. [Német nyelvű 
recenzió Cronin regényéről. A cikk a szerző nevének megjelölése nélkül jelent meg.]  

Die ungarische Literatur am Anfang des XX. Jahrhunderts, Acta Litteraria Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1970/1–2., 121–134. 

КИРАЙ, Иштван: Национальное и интернациональное л современной культуре, 
Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1971/1–2., 159–171. 

КИРАЙ, Иштван: О некоторых проблемах модернизма на основании уроков 
венгерской литературы начала столетии, Acta Litteraria Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 1971/ 1–4., 241–255. 

КИРАЙ, Иштван: О некоторых проблемах модернизма = Литература в 
изменяющемся мире: актуальные проблемы современной идейно-
эстетической борьбы, Москва, Художественная литература, 1975, 176–197. 

Ady et la révolution des ames, Europe, 1977, 582. no., 7–12. 

István KIRÁLY: Endre Ady, The Hungarian P. E. N., 1977, vol. 187., 15–18. 

István KIRÁLY: Die ungarische Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts = „Wir stürmen in 
die Revolution”: Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur, Bp., 
Akadémiai, 1977, 39–56.

István KIRÁLY: Einige Probleme des Modernismus = „Wir stürmen in die Revolution”: Studien 
zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur, i. m., 131–147.

Endre Ady (1877–1919), Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1977/3–4., 
221–242. 

KIRÁLY, I[stván]: La francophilie et l’hungaritude d’ Ady en France. Conversation entre le pr. 
Istvan Kiraly et Bela Abody = Ady. 1877–1977, Paris, [1977], 10–16.

István KIRÁLY: Endre Ady = Endre Ady: materialy sesji naukowej zorganizowanwj w dniu 27 
pazdziernika 1977 r. przez Katedrę Filologii Węgierskiej UW oraz Węgierskij Instytut 
Kultury w Warszawie, Warszawa, Węgierski Inst. Kult., 1978, 7–25. [Borítócím: 
Eseje i studia o poezji i publicystyce Endre Adyego.]

КИРАЙ, Иштван: Первый венгерский поэт-коммунист Аладар Комьят = Великая 
Октябрьская социалистическая революция и венгерская литература: сборник 
статей, Москва, Наука, 1979, 147–162. 

Aladár Komját – der erste ungarische kommunistishe Dichter = Wir kämpften treu für die 
Revolution: Studien zur Geschichte den ungarischen sozialistischen Literatur, Bp., Aka-
démiai, 1979, 131–153. 

Endre Adys Weg zur Arbeiterklasse = Wir kämpften treu für die Revolution: Studien zur 
Geschichte den ungarischen sozialistischen Literatur, Bp., Akadémiai, 1979, 61–83. 

István KIRÁLY: Dezső Kosztolányi und die Österisch-Ungarische Monarchie, Neohelicon, 
1986/2., 271–285. 

КИРАЙ, Иштван: Кальман Миксат = Писатели Венгрии: Очерки. Статьи. Эссе, 
Москва, Радуга, 1989, 67–75. 

Georg Lukács „Ady-line” = Lukács-aktuell, Bp., Akadémiai, 1989, 101–113. 

György Lukács’ Monarchiebild, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hugaricae, 
1989/1–2., 3–12. 

István KIRÁLY: Dezső Kosztolányi und die Österisch-Ungarische Monarchie = „Kakanien”: 
Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die 
Jahrhundertwende, Bp., Akadémiai – Wien, Verl. der Österreichischen Akad. der 
Wissenschaften, 1991, 297–311.
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KÖTETSZERKESZTÉSEK, VÁLOGATÁSOK, ELŐ- ÉS UTÓSZAVAK

MÓRICZ Zsigmond: Elbeszélések, Bp., Szikra, 1946, 63. /Szikra kis könyvtár/ [szerk.]

GOETHE válogatott versei, Bp., Révai, 1949, 419. [szerk.]

ADY válogatott versei, Bp., Ady-Emlékbizottság, 1949, 160. [vál.]

A fekete lobogó. Ady harca a klerikális reakció ellen, Bp., Franklin, 1950, 242. [K. I.–
FÖLDESSY Gyula: szerk.] [2. kiad. Ua., Bp., Szépirodalmi, 1952. Részben módosított 
3. kiadás: Ua., Bp., Kossuth, 1960.]
Recenzió: ILIA Mihály: Ady Endre: A fekete lobogó, ItK, 1961/4., 507–508. [Az 1960-as módosí-
tott kiadásról szóló ismertetés.]

ADY Endre válogatott versei, Bp., Szépirodalmi, 1952, 339. [szerk.]
Recenzió: VARGA József: Ady Endre válogatott versei, It, 1954/2., 219–220.

MIKSZÁTH Kálmán: Elbeszélések I–III., Bp., Szépirodalmi, 1954–1955, 563.; 535.; 472. 
[Mikszáth Kálmán válogatott művei] [vál.]

Ady Endre összes művei, Bp., Akadémiai, 1955– Főszerk. 1964-től Földessy Gyula és Ki-
rály István, 1988-tól Király István, Láng József, Vezér Erzsébet, 1995-től Koczkás 
Sándor, Láng József, Vezér Erzsébet.
Recenziók: PÁNDI Pál: Több mint kritikai kiadás…: Ady Endre publicisztikai műveiről, Nszab, 1964. 
július 26., 9.
ERÉNYI Tibor: „Ember az embertelenségben”, MN, 1982. augusztus 28., 9.

Mikszáth Kálmán összes művei, Bp., Akadémiai, 1956– [Kritikai kiad.] Szerk. 1956-
tól Bisztray Gyula és Király István. (Szerk. 1977-től Bisztray Gyula és Rejtő 
István, 1981-től Rejtő István, 2001-től Szegedy-Maszák Mihály és Fábri Anna. 
Kiad. 1992-től a Balassi Kiadó és az Akadémiai Kiadó, 2001-től az Argumentum 
Kiadó.) 

A Mikszáth Kálmán összes művei kritikai kiadás sorozat 1–10. kötete 4 kötetben külön is meg-
jelent: Regények és nagyobb elbeszélések 1871–1898, szerk. BISZTRAY Gyula – KIRÁLY István, Bp., 
Akadémiai, 1958. 
A Mikszáth Kálmán összes művei kritikai kiadás sorozat 11–23. kötete 6 kötetben külön is meg-
jelent: Regények és nagyobb elbeszélések 1890–1910, szerk. BISZTRAY Gyula – KIRÁLY István, Bp., 
Akadémiai, 1961. 

Recenziók:
CS. [CSAPODYNÉ] GÁRDONYI Klára: Mikszáth Kálmán összes művei, It, 1958/2., 271–281.
RUFFY Péter: Az igazi Mikszáth, MN, 1962. január 14., 7.
RUFFY Péter: A Mikszáth-regények regénye, MN, 1962. szeptember 9., 7.
TAMÁS István: A politika lírikusa, Nszab – Vasárnapi Melléklet, 1973. december 2., 8, 8.

MIKSZÁTH Kálmán: Különös házasság: regény I–II., Bp., Szépirodalmi, 1956, 239.; 203. /
Olcsó könyvtár/ [utószó: Mikszáth Kálmán, II. kötet, 199–202.]

MIKSZÁTH Kálmán: Szent Péter esernyője: regény, Bp., Hírlapkiadó, 1957, 360. /A Szabad 
Föld kiskönyvtára/ [utószó: Mikszáth Kálmán 1847–1910, 355–360.]

Mikszáth Kálmánné Visszaemlékezései, Bp., Szépirodalmi, 1957, 410. [s. a. r.; előszó: 
5–25. Az előszó újraközlése saját kötetben: IT.] 

MIKSZÁTH Kálmán: A tisztelt házból: politikai karcolatok, Bp., Szépirodalmi, 1958, 627.
/Mikszáth Kálmán válogatott művei /[vál., s. a. r.]
Recenzió: NACSÁDY József: Mikszáth Kálmán: A tisztelt házból: politikai karcolatok, It, 1962/1., 
187–188.

MIKSZÁTH Kálmán: Beszterce ostroma: regény, Bp., Szlovákiai Szépirodalmi Kvk., 1958, 
239. /Olcsó könyvtár/ [utószó: Beszterce ostroma, 235–238.]

MIKSZÁTH Kálmán: A fekete város: regény I–II., Bp., Szépirodalmi, 1958, 332.; 359. [utó-
szó: A fekete város, II. kötet, 354–358.]

ILLÉS Béla: Ég a Tisza: regény I–III., Bp., Szépirodalmi, 1958, 363.; 234.; 271. /Olcsó 
Könyvtár/ [utószó: Illés Béla, III. kötet, 265–271.] 

Szegedi iatalok antológiája, Szeged, Budapest, SZTE Collegium Artiuma, Szépirodal-
mi, 1959, 236. [szerk.]
Recenzió: [LŐKŐS Zoltán] L. Z.: Szegedi iatalok antológiája, Nszab, 1959. április 3., 8.

MIKSZÁTH Kálmán: A beszélő köntös; Az eladó birtok: kisregények, Bp., Szépirodalmi, 
1959, 244. /Olcsó könyvtár/ [utószó: A romantikus Mikszáth, 237–242.]

MIKSZÁTH Kálmán: Különös házasság: regény I–II., Bp., Szépirodalmi, 1959, 244.; 208. /
Kincses könyvek szövetkezeti kiskönyvtár/ [utószó: Mikszáth Kálmán, II. kötet, 
205–208.]

MIKSZÁTH Kálmán: A Noszty iú esete Tóth Marival I–III., Bp., Szlovákiai Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1959, 240.; 263.; 187. /Olcsó könyvtár/ [Utószó. A Noszty iú esete 
Tóth Marival, III. kötet, 179–184.]
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MIKSZÁTH Kálmán: Két választás Magyarországon: regény I–II., Bp., Szépirodalmi, 1960, 
189., 191. /Olcsó könyvtár/ [utószó: Két választás Magyarországon, II. kötet, 187–192.]

ILLÉS Béla: Anekdoták könyve és újabb egészen rövid történetek, Bp., Szépirodalmi, 1960, 
311. /Olcsó könyvtár/ [utószó: Illés Béla: Anekdoták könyve, 301–307.]

MIKSZÁTH Kálmán: A dzsentri észek: elbeszélések, Bp., Szépirodalmi, 1961, 431. /Arany-
könyvtár/ [vál.]

MIKSZÁTH Kálmán: Beszterce ostroma: regény, Bp., Szépirodalmi, 1961, 245. /Kincses 
könyvek/ [utószó: Beszterce ostroma, 241–244.]

MIKSZÁTH Kálmán: Szent Péter esernyője: regény, Bp., Szépirodalmi, 1961, 320. /Olcsó 
könyvtár/ [utószó: Mikszáth Kálmán 1847–1910, 315–319.]

Komját Aladár válogatott művei, Bp., Szépirodalmi, 1962, 386. /Magyar klasszikusok/ 
[Bevezetés, 7–32.]

MIKSZÁTH Kálmán: A fekete város: regény I–II., Bp., Szépirodalmi, 1962, 299.; 319. /
Kincses könyvek Szépirodalmi sorozat/ [Utószó: II. kötet, 313–317.]

A magyar irodalom története: 1849–1905, Bp., Gondolat, 1963, 492. [szerk. hármasban 
Pándi Pállal és Sőtér Istvánnal; szerző: Mikszáth Kálmán (1847–1910), 311–334.] [2. 
kiad. 1968, 3. kiad. 1971.] 

Mikszáth Kálmán válogatott művei, Bp., Szépirodalmi, 1963–1969 [a szerk. biz. tagja]

MIKSZÁTH Kálmán: A Noszty iú esete Tóth Marival, Bp., Szépirodalmi, 1964, 296.; 295. 
/Kincses könyvek szépirodalmi sorozat/ [Utószó, II. kötet, 289–294.]

MIKSZÁTH Kálmán: Különös házasság: regény, Bp., Szépirodalmi, 1965, 394. /Kincses 
könyvek szépirodalmi sorozat/ [Utószó, 389–391.]

MIKSZÁTH Kálmán: A Noszty iú esete Tóth Marival, Bp., Szépirodalmi, 1967, 492. /Ol-
csó könyvtár/ [Utószó, 485–489.]

MIKSZÁTH Kálmán: Két választás Magyarországon: regény, Bp., Szépirodalmi, 1970, 177. 
/Olcsó könyvtár /[utószó: Utószó, 173–176.] [2. kiad. 1980]

MIKSZÁTH Kálmán: A fekete város: regény, Bp., Szépirodalmi, 1970, 474. /Olcsó könyv-
tár/ [Utószó, 469–472.]

Intés az őrzőkhöz: válogatott versek, Bp., Szépirodalmi, 1972, 324. /Olcsó könyvtár/ 
[vál.; Utószó, 297–303.]

MIKSZÁTH Kálmán: Különös házasság: regény, Bp., Szépirodalmi, 1973, 378. /Olcsó 
könyvtár/ [Utószó, 371–373.]

Endre ADY: Der verirrte Reiter, Berlin, Volk u. Weilt, 1977, 94. [Vál. és utószó]
Recenzió: KOVALOVSZKY Miklós: Ady – újra németül, Nagyvilág, 1978/12., 1887–1889. 

Németh László válogatott művei I–II., Bp., Szépirodalmi, 1981, 1087.; 1212. /Magyar re-
mekírók/ [vál., szöveggond., jegyz.]
Recenziók:
BATA Imre: Könyvszemle: Németh László, Népszabadság, 1982. január 26., 7.
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Németh László válogatott művei, Hungarológiai Értesítő, 1983/ 3–4., 142–145.
CS. VARGA István: Németh László hármaskönyve: Király István válogatásáról, Napjaink, 1982/4., 
31–34.

ADY, Endre: Izbrannoe, Bp., Corvina, 1981, 558. [Ady verseinek orosz nyelvű gyűjte-
ménye; összeáll.]

MIKSZÁTH Kálmán: Beszterce ostroma, 2. kiad., Bp., Szépirodalmi, 1982, 231. /Olcsó 
könyvtár/ [Utószó, 227–230.]

MIKSZÁTH Kálmán: Beszterce ostroma, Bp., Szépirodalmi, 1988, 247. /Olcsó könyvtár/
[Utószó, 243–246.]

FOLYÓIRATOK, KÉZIKÖNYVEK SZERKESZTÉSE, 
EGYÉB KÖZREMŰKÖDÉSEK

Csillag: irodalmi folyóirat, Bp., 1950–1956. Közreadó: Magyar Írók Szövetsége (1947–
1956) 
[1950–53: a szerk. biz. tagja, 1953–56: felelős szerk.]

Magyar Klasszikusok (könyvsorozat), Bp., Szépirodalmi, 1950–1962 [a szerk. biz. tagja]

Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Litteraria. 1957–1958. Irodalom I., Szeged, JATE BTK 
(Szegedi Tudományegyetem), 1958, 122. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio 
Philologica. III/2) [szerk.]

Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Litteraria. 1959. Irodalom II., Szeged, JATE BTK 
(Szegedi Tudományegyetem), 1959, 120. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio 
Philologica. IV/2) [szerk.]

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus I. (1960–
1961), Szeged, JATE BTK (Szegedi Tudományegyetem), 1961, 67. [szerk.]

Irodalom – Szocializmus (könyvsorozat), Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 1959–
1973 [szerk., Szabolcsi Miklóssal]

Kortárs: irodalmi és kritikai folyóirat, Bp., 1962–1963, Lapkiadó Vállalat [felelős szerk.]

Magyar irodalmi lexikon, 1–3. kötet, Bp., Akadémiai, 1963–1965, 727.; 639.; 614. [a 
szerk. biz. tagja]
Recenziók:
[– –]: Megjelent a Magyar Irodalmi Lexikon első kötete, Nszab, 1963. november 13., 8.
BÓKA László: Magyar Irodalmi Lexikon, Nszab, 1963. december 15., 8.
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Hét évszázad magyar versei I–III, 3. bőv., átd. kiad. Bp., Magyar Helikon, 1966, 1349.; 
811.; 1062. [a szerk. biz. tagja] [4. kiad. 1972, Szépirodalmi. 5. kiad. 1979. (cop. 
1978), Szépirodalmi. Csehszlovák–magyar kiad. 1979, Madách-Szépirodalmi]
Recenziók:
FENYŐ István: Hét évszázad magyar versei, Nszab, 1966. június 11., 7.
FÜLÖP László: Hét évszázad magyar versei, TársSz, 1966, 12. sz., 118–121.

Világirodalmi lexikon, Bp., Akadémiai, 1970–1996. (19 kötet) 
[főszerk. Király István, felelős szerk. Szerdahelyi István; a 12. kötettől főszerk. 
Szerdahelyi István. Felelős szerk. a 13. kötettől Juhász Ildikó, szerk. Bárány Lász-
lóné et al. A 19. köt. szerk. Havasi Ágnes, Kicsi Valéria, Somogyi Gyula]

Magyar életrajzi lexikon, 1–3., Bp., Akadémiai, 1967–1994, 1039.; 1104.; 900.
[a szerk. biz. tagja] [2. kiad. 1981–1985, 3. kiad. 1981–1984, 4. kiad. 1984–]

Magyar Remekírók (könyvsorozat), Bp., Szépirodalmi, 1973–1989 [a szerk. biz. tagja]

Szovjet Irodalom: a Magyar Népköztársaság Kulturális Minisztériuma és a Szovjet Író-
szövetség folyóirata, Bp., 1975–1989, Lapkiadó Vállalat [főszerk.]

TANKÖNYVEK, SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEK SZERKESZTÉSE

A magyar irodalom története a XIX. sz. végétől 1919-ig: 1949/50. 2. élév, Bp., ELTE, 1950, 
20.; 15+2.; 28. [Három, egybefűzött egységből álló gépelt jegyzet, „kézirat gya-
nánt”.] [írta]

Magyar könyv az általános iskolák 8. oszt. számára, Bp., Tankönyvkiadó, 1949, 335.
[összeáll. Király István, Deme László, Szabolcsi Miklós; illusztr. Szentgyörgyi 
Kornél]

Magyar Irodalom: IV. éveseknek, 1951, I., Bp., ELTE, 1951, 90. [összeáll.]

Magyar irodalom: esti tagozat 4. év, Bp., Tankönyvkiadó, 1951, 58. [összeáll.]

Magyar irodalomtörténet 3. r.: az általános gimnáziumok IV. osztálya számára, Bp., Tan-
könyvkiadó, 1952, 451. [írta] [2. kiad. 1953, 428.; 3. kiad. 1954, 427.; 4. átd. kiad. 
1955, 171.; 5. átd. kiad. 1956, 171. + utánny.; 6. átd. kiad. 1957, 118.; 7. átd. kiad. 
1958, 118.; 8. átd. kiad. 1958, 126.; 9. kiad. 1960, 126.; 10. kiad. 1961, 126.; 11. 
kiad. 1962, 95.]
Recenzió: GÁBOR István: Jegyzetek három irodalmi tankönyvhöz, MN, 1959. augusztus 30., 9.

Szöveggyűjtemény a XX. század magyar és szovjet irodalmából, Bp., Tankönyvkiadó 
[1952], 591. [összeáll.] [2. kiad. 1953; 3. kiad. 1954; 4. kiad. 1955; 5. kiad. 1956, 
481.]

KIRÁLY ISTVÁNNAL KÉSZÜLT INTERJÚK

SZOMBATHELYI Ervin: A tudomány és a közélet szolgálatában. Beszélgetés Király Istvánnal, 
MH, 1971. március 28., 10.

HEGYI Béla: A Vigilia beszélgetése Király Istvánnal, Vigilia, 1971/4., 244–254. [Függelék: 
K. I. egy cím nélküli, rövid írása az esztétizmusról.] (Újraközlés kötetben, kisebb 
szövegmódosítással: Irodalom – humanizmus – evilágiság címmel: IT; Király István 
címmel: HEGYI Béla: A dialógus sodrában. Beszélgetés kortársainkkal, Bp., Magvető, 
1978, 146–177.) 

cs. m.: A láthatatlan megbízólevél, MN, 1971. április 21., 3. [Portréinterjú Király István-
nal mint a XI/36-os választókörzet országgyűlési képviselőjelöltjével.]

[E. FEHÉR Pál] E. F. P.: Marxizmus, közélet, irodalomtörténet. Beszélgetés Király István-
nal, Krit, 1972/6., 14–15. (Újraközlés kötetben: A strukturalizmus-vita: dokumen-
tumgyűjtemény, összeáll. SZERDAHELYI István, 1. kötet, Bp., Akadémiai, 1977, 
270–278.)

VATI PAPP Ferenc: „A tanárnak mindenekelőtt a szakmát kell értenie…” Beszélgetés Király 
István egyetemi tanárral, Köznevelés, 1973. március 23., 3–5. és Látóhatár, 1973/7., 
166–176. (Újraközlés kötetben, Az irodalomtanár munkájáról címmel: IT.) 

BÁNYAI Gábor: Műhelybeszélgetés Király Istvánnal, Nszab – Vasárnapi Melléklet, 1973. 
szeptember 16., 5.

[BIERNACZKY Szilárd] B. Sz.: Nyíltság, őszinteség, egyetemi élet. Beszélgetés Király István 
egyetemi professzorral, Egyetemi Lapok, 1973. október 17., 1–2.

MÜLLER Tibor: Hazaiság és forradalmiság, Lobogó, 1974. augusztus 7., 4. [Beszélgetés 
K. I.-nal Hazaiság és forradalmiság című könyvéről.] 
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MAGYARI Imre: Interjú Király Istvánnal, Egyetemi Élet, 1975. április 15., 2. [Vegyes te-
matikájú beszélgetés, amely érinti a Hazaiság és forradalmiság körüli vitákat is.] 

MENYHÁRT László: A Magyar Sajtó [című folyóirat] bemutatja a Szovjet Irodalmat, Ma-
gyar Sajtó, 1975/4–5., 152–153. [Beszélgetés Király Istvánnal, a folyóirat főszer-
kesztőjével.]

GARAI Gábor: Írószobám: Beszélgetés Király Istvánnal, Kort, 1975/6., 982–994. (Újraköz-
lés kötetben: IT.; GARAI Gábor: Íróportrék, Bp., Kozmosz, 1980, 139–165.)

KISS Dénes: „Az igazi hősök érzékenyek is”. Beszélgetés Király Istvánnal a Szovjet Irodalom-
ról, Népszava, 1975. július 13., 9.

TAKÁCS István: A fejlett szocializmus embereszményének irodalma, Magyar Ifjúság, 1975. 
július 25., Kulturális melléklet, 24.

NÁDASY László: Filmek – irányok – útkeresések. Beszélgetés Király Istvánnal ilmekről, ren-
dezőkről, Kort, 1975/10., 1652–1665. és Látóhatár, 1975/12., 162–184. (Újraköz-
lés kötetben: IT. és PT.)

BÉLÁDI Miklós: Irodalomtudósaink óruma. Király Istvánnal beszélget Béládi Miklós, Je, 
1976/4., 357–369. (Újraközlés kötetben: PT.) 

MOLNÁR Zoltán: Érezhessük otthon magunkat. Beszélgetés Király Istvánnal, ÉI, 1976. ok-
tóber 9., 5. (Újraközlés kötetben: KP.)

SZÁSZ János: Ady és az emberiség alternatívái: beszélgetés Király Istvánnal, A Hét (Bukarest–
Marosvásárhely), 1977. február 11., 4–5.

BERECZ Lilla: Interjú dr. Király István akadémikussal, Sárospataki Krónika, 1977/4., 2–3. 
(Újraközlés kötetben: A sárospataki Rákóczi Gimnázium jubileumi évkönyve, szerk. 
DOBAY Béla, Sárospatak, [Rákóczi Gimnázium], 1981, 239–241.)

VATI PAPP Ferenc: Megtisztelő feladatunk, hogy ezt a lefordíthatatlan költőt lefordítsuk 
emberi jellemekre. Beszélgetés Király István egyetemi tanárral Adyról és az ijúságról, 
Köznevelés, 1977. június 3., 9–11.

PETE György: Evilági otthonteremtés. Beszélgetés Király Istvánnal, Délmagyarország, 
1977. november 20., 5. és Pest Megyei Hírlap, 1977. november 20., 8.

[KATONA Ferenc] K. F.: Király István akadémikus „A bélyeges sereg”-ről, Új Élet, 1977. 
december 1., 3.

ERKI Edit: Reklámhadjárat Adyért. Interjú Király Istvánnal, Új Tükör, 1978. január 15., 9.

[APOSTOL András] A. A.: „Az emberiség csillagok felé vezető útján”. Beszélgetés Király István 
professzorral amerikai útjáról, az érzelmi töltésű hazaszeretetről, a sárospataki diákok-
ról, Adyról és más egyebekről, Magyar Hírek, 1978. július 29., 5.

[SZALAY Pál]: Király István egyetemi tanárral beszélget Szalay Pál lelkész, Reformátusok 
Lapja, 1978. augusztus 13.,1.

SZALAY Pál Ferenc: A magyar nyelv sorsa a társadalmon múlik. Látogatóban Király István-
nál, Hajdú-Bihari Napló, 1978. december 31., 9. 

NÁDOR Tamás: A kulturális reklám jussáért, Rádió és Televízió Újság, 1979. ápr. 9–15., 5.

[KABDEBÓ Lóránt]: „A háborúnak vége”. Király István válaszol Kabdebó Lórántnak, Kort, 
1980/8., 1174–1189. és Látóhatár, 1980/9., 77–106. [A Magyar Rádióban „A há-
borúnak vége” című sorozatban, 1980. március 30-án elhangzott beszélgetés átdol-
gozott változata.] (Újraközlések kötetben: KABDEBÓ Lóránt: A háborúnak vége lett, 
Bp., Kozmosz, 1983, 111–138.; Útk.) 

ABODY Béla: Adyról – Király István Kossuth-díjas akadémikussal, Négy Évszak, 1980/11., 
2–7.

VÉRTESY Miklós: „Igazi könyvtári élményt csak a szabadpolc nyújt”, Könyvtáros, 1981/2., 
62–65. [Beszélgetés K. I.-nal a könyvekről és a könyvtárakról.]

SZERDAHELYI István: A múltról a mának. Beszélgetés Király Istvánnal, Krit, 1981/4., 7–10.

KŐHÁTI Zsolt: Felnőtt emberség, minőségi élet. Beszélgetés Király Istvánnal a Miskolci Film-
fesztiválról, Filmkultúra, 1981/4. (július–augusztus), 5–16. és Látóhatár, 1981/11., 
179–195.

PETŐCZ András: Beszélgetés Király Istvánnal, Jelenlét, 1981/8., 3–8.

CSÁSZTVAY István: Nem áradhatunk el…!, MH, 1981. szeptember 30., 5. [K. I. ország-
gyűlési képviselői munkájáról beszél.]

SZEKERES István: Egy fa, egy felhődarab is természet, Népsport, 1981. október 24., 6–7. 
[K. I. saját sporttevékenységéről és a testi kultúra jelentőségéről beszél.] (Újraköz-
lés kötetben A testi kultúráról címmel: KP.)

MÁTÉ J. György: Húszezer kötet: Beszélgetés Király Istvánnal a könyvtárakról, a mesterek-
ről, Adyról és Mikszáthról, Nszab, 1982. április 10., 16. 

KOVÁCS Júlia: Király István akadémikus /Korunk emberei/, Népszava, 1982. július 14., 6. 
[Portréinterjú.]

BÁLINT B. András: A Vigilia beszélgetése Király Istvánnal, Vigilia, 1982/8., 576–582. és 
Látóhatár, 1982/10., 129–143.

NÁDOR Tamás: Király István: Intés az őrzőkhöz, Könyvvilág, 1982/9., 5. [Beszélgetés 
az Ady-monográfia második részéről.] (Újraközlés kötetben: NÁDOR Tamás: Tisz-
teletpéldány az olvasónak, Bp., Magyar Könyvkiadó és Könyvterjesztő Egyesület, 
[1983], 70–74.)
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MARAFKÓ László: Őrzők hivatása: Király István új Ady-kötetéről és a mégis-morálról, MN, 
1982. december 24., 14. 

KABDEBÓ Lóránt: „Költészet és valóság”, Életünk, 1983/7., 621–630. [Beszélgetés K. I.-
nal Ady-monográfiájáról.]

MEDVE Imola: Az egyetem értelmiséget neveljen, MH, 1983. november 4., 8. [Beszélgetés 
K. I.-nal a minőségi oktatás kérdéseiről.]

BÁLINT B. András: A minőség reformja. Középpontban a közösségi személyiség, MH, 1984. 
március 14., 5. [Beszélgetés K. I.-nal a szocialista rendszer aktuális kérdéseiről.]

[SZUNYOGH Szabolcs] Sz. Sz.: A folyosón, Népszava, 1984. április 13., 5. [Villáminterjú a 
közoktatás döntő jelentőségű kérdéseiről.]

HOMA János: Megkérdeztük Király István akadémikust – Miért nem olvasmányos a mai 
irodalom?, Népújság (Eger), 1984. május 30., 4. 

TANCSIK Mária: Szolgálni az értékeket, Új Tükör, 1985. február 10., 31. [Beszélgetés a 
„Ki miben tudós?” című televíziós vetélkedőről.]

ERDŐSI Katalin: Diák, mondj magyar éneket, Rádió és Televízió Újság, 1985. március 
11–17., 4. [Beszélgetés K. I.-nal, a „Ki miben tudós?” zsűrielnökével a televíziós 
műsorral kapcsolatos tapasztalatairól.] 

PÁLFY G. István: A zsűrielnök töprengéseiből, Magyar Ifjúság, 1985. március 29., 26. 
(Újraközlés kötetben: Tankönyvháború, szerk. PÁLA Károly, Bp., Argumentum − 
MTA Irodalomtudományi Intézete, 1991, 403–407.) 
Reflexiók:
ALVINCI Imre: A zsűrielnök töprengéseiből, Magyar Ifjúság, 1985. április 5., 41. [Olvasói levél.]
FILÓ Katalin, CSŰRÖS Csilla, KISS István: A zsűrielnök töprengései nyomán, Magyar Ifjúság, 1985. 
április 26., 10–11. [F. K.: Két út van előttem: 10.; Cs. Cs.: Él az eszmények iránti igény, 10–11.; K. 
I.: Megbomlott a harmónia, 11.] 
A. SZABÓ Magda, ÉLES Márta, JAKAB Judit, MIKÓ János: A zsűrielnök töprengései nyomán, Magyar 
Ifjúság, 1985. május 17., 26–27. [A. SZ. M.: Egy magyartanár töprengései: 26.; É. M.: Egy tanárje-
lölt töprengései, 26–27.; J. J.: Rombolva építés?, 27.; M. J.: „Ahogy szél a szél, eső az eső”, 27.]  
SZIJÁRTÓ István, TIBAY Ágnes: A zsűrielnök töprengései nyomán, Magyar Ifjúság, 1985. július 5., 
14–15. [Sz. I.: Egy irodalomtanár megjegyzései, 14–15.; T. Á.: Felfelé törnénk?, 15.] 
KECSŐ Imre: A zsűrielnök töprengései nyomán, Magyar Ifjúság, 1985. július 19., 14–15. 
PÁLFY G. Ist ván: Közbeszólás, Magyar Ifjúság, 1985. július 19., 15.
BERKES Tamás, PANKOTAI István: A zsűrielnök töprengései nyomán, Magyar Ifjúság, 1985. szep-
tember 13., 14–15. [B. T.: Nem sült galambra várni!, 14.; P. T.: Különvélemény a tankönyvvitában, 
15. – A két írást kommentár követi:

A SZERKESZTŐSÉG: Újabb közbeszólás, 15.]
A SZERKESZTŐSÉG: Vitazáró helyett, Magyar Ifjúság, 1985. szeptember 20., 7.

(A vitáról összefoglalót ad PÁLA Károly: Tankönyvháború, i. m., 403., 407–410.) 

[– –]: „Tartózkodom!”, MH, 1985. április 19., 5. [„Parlamenti jegyzet”, miniinterjú K. 
I.-nal arról, hogy – az országgyűlési képviselők közül egyedüliként – miért dön-
tött úgy: nem igennel szavaz, hanem tartózkodik az „új” oktatási törvényről szóló 
parlamenti szavazás során.] 

[BERNÁTH László] – bel –: Megbecsülik hazánkat. Király István akadémikus az első napok 
tapasztalatairól, Esti Hírlap, 1985. október 18., 2. [K. I. a budapesti Kongresszusi 
Központban megrendezett Európai Kulturális Fórumról beszél.]

MORVAY István: Tízéves a Szovjet Irodalom. Beszélgetés Király Istvánnal, a magyar kiadás 
őszerkesztőjével, Esti Hírlap, 1985. április 25., 2.

TARJÁN Tamás: Irodalomtudósaink könyvtárában: Király István, It, 1986/3., 714–739. 
(Újraközlés kötetben: PT.)

SZUNYOGH Szabolcs: Valamiben mindenki tehetséges. Beszélgetés Király István akadémikus-
sal, Népszava, 1986. április 22., 3.

MEDVE Imola: Reform és művelődés, MH, 1986. július 4., 9. [Beszélgetés K. I.-nal a hu-
mán kultúra modern kori szerepéről.] 

KŐHÁTI Zsolt: Egy beszélgető barátot várnak az emberek…, Rádió és Televízió Újság, 
1987. január 19–25., 3. [Beszélgetés K. I.-nal a rádiózásról és a tudománynépsze-
rűsítésről.]

KÁLLAI Katalin: Tanáraim voltak, Képes 7, 1987. március 28., 29. [Beszélgetés K. I. 
egykori tanárairól.]

FÖLDES Anna: Veszélyben a képzelőerőnk. Beszélgetés Király Istvánnal, Nők Lapja, 1987. 
május 2., 6–7. [Beszélgetés a humán kultúra modern kori szerepéről.] 

D. MAGYARI Imre: „Kell, hogy a művészet fontossága tudatosodjék!” – Beszélgetés Király 
Istvánnal, Magyar Ifjúság, 1987. május 29., 24–26. (Újraközlés kötetben: UŐ: Be-
szélgetések II., Bp., Pesti Műsor, 1996, 189–194.) 

CSÁSZTVAY István: Reform, hazaiság, becsület: Beszélgetés Király István akadémikussal, az 
ELTE tanszékvezető egyetemi tanárával, Munka, 1987/11., 6–7.

KÁLLAI Katalin: Az otthon élménye. Beszélgetés Király Istvánnal, nívódíjas kötetéről, Esti 
Hírlap, 1987. november 9., 2. [A beszélgetés tárgya a KP, amely elnyerte a Kos-
suth Könyvkiadó nívódíját.]  

D. MAGYARI Imre: Hogy az egyes ember legyen boldog = „És mégis…” – A Magyar Ijúság 
Évkönyve, szerk. GUBCSI Lajos, Bp., 1987, 7–17. [Beszélgetés világnézeti kérdések-
ről, többek között a mégis-morálról és a reformmagatartásról.] 

GYŐRFFY Miklós: Király István = Az utak összefutnak, összeáll. VÁMOS György, [Bp.], 
1987, Kossuth, 133–145. [Eredetileg rádiós portréinterjú.]
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BODNÁR István: A KM [Kelet-Magyarország] vendége Király István akadémikus, Kelet-
Magyarország, 1988. április 9. [Hétvégi melléklet], 10.

PALLAGI Ferenc: Teljesítményelv és dialóguserkölcs. Interjú Király István akadémikussal, 
Népszava, 1988. április 30., 8.

[PÁLFY G. István]: A szociográia pillanata. Király Istvánnal, a Magyar Játékilmszemle 
zsűritagjával beszélget Pálfy G. István, Alf, 1988/6., 29–39. és Látóhatár, 1988/8., 
174–192.

SARKADI László: Visszanézve, indulatok nélkül. Beszélgetés Király István akadémikussal az 
iskolák államosításártól, a dialógusmorálról, Nszab, 1988. június 18., 13.

TÓBIÁS Áron: Magyar Glóbusz? Beszélgetés Király Istvánnal, a népi írókról szóló állásfogla-
lás egyik szerzőjével = Válasz évkönyv, 1. kötet, szerk. MEDVIGY Endre, Bp., Püski, 
Veres Péter Társaság, 1989, 199–222. (Újraközlés kötetben: PT)

SZŰCS Katalin: „Kulturális védőhálót”. Beszélgetés Király István akadémikussal, Könyvtá-
ros, 1989/3., 126–132.

KÉKESDI Gyula: Színházi ünnepeim (Díszpáholyban Király István), Taps, 1989/6., 2–3. [K. 
I. felidézi meghatározó színházi élményeit. Az „interjú” készítője nem kérdez, csak 
kommentárokat fűz K. I. szavaihoz.] 

[KIRÁLY István]: Erkölcs – irodalom – politika. Beszélgetés Szabó B. Istvánnal, Alf, 1989/8., 
55–81. (Újraközlés kötetben: PT.) 
Reflexiók:
CZÍMER József: Visszhang. Politikai mentségek, Alföld, 1989/10., 94–96.
SZERDAHELYI István: Párbeszéd helyett, Vasárnapi Hírek, 1989. szeptember 3., 6. [Válasz Czímer 
József rádiós jegyzetére, amelynek szerkesztett változatát utóbb az Alföld közölte 1989/10. szá-
mában.]
[MURÁNYI Gábor:] Tisztító nyugalom. Murányi Gábor budapesti interjúja Aczél Tamással, MN, 
1989. október 17., 7.

BALOGH Ernő: Negyvennégy éve vagyok kommunista. Beszélgetés Király István akadémi-
kussal, Új Fórum, 1989/1. (május), 4–10. és Látóhatár, 1989/8., 74–94.

BÁN Magda: A humán kultúra az emberi értékek őrzője. Beszélgetés Király Istvánnal, Krit, 
1989/4., 3–5.

Király István számvetése (A tőle búcsúzó rádióműsor szerkesztett szövege), Tekintet, 1992/ 
1., 39–49. [Leirat − montázs Király Istvánnak a Magyar Rádióban az 1970−1980-
as években elhangzott személyes vallomásaiból. A műsort 1989-ben BÁN Magda 
és TURCZI István készítette.]

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK

Közös feladatainkról. Kerekasztal-beszélgetés a támogatás kérdéseiről, Krit, 1979/2., 3–6. 
[Vita a kultúra, az irodalom állami támogatásának problémáiról. Résztvevők: 
Cseres Tibor, Király István, Kiss Kálmán, Szederkényi Ervin, Tóth Dezső, Veress 
Miklós]

Történelmi jelen idő: rádiós kerekasztal-beszélgetések a felszabadulás utáni magyar iroda-
lomról
[2. rész] A készülődés évei: 1945–1948, Alf, 1979/5., 49–60. [Résztvevők: Béládi 
Miklós, Király István, Koczkás Sándor, Sőtér István, Szabó B. István.] (Újraközlés 
kötetben: Történelmi jelen idő: Beszélgetések a magyar irodalom legújabb fejezeteiről, 
szerk. BÉLÁDI Miklós, Bp., RTV–Minerva, Közgazd. és Jogi Kvk., 1981, 39–70.)
[3. rész] A szocialista fordulat: Eredmények és ellentmondások (1949–53), Alf, 1979/6., 
30–40. [Résztvevők: Béládi Miklós, Bodnár György, Csák Gyula, Király István.] 
(Újraközlés kötetben: Történelmi jelen idő: Beszélgetések a magyar irodalom legújabb 
fejezeteiről, i. m., 71–102.)
[4. rész] A magyar irodalom 1953 és 1956 között, Alf, 1979/8., 44–55. i. m., 103–133. 
[Résztvevők: Béládi Miklós, Bodnár György, Domokos Mátyás, Király István.] 
(Újraközlés kötetben: Történelmi jelen idő: Beszélgetések a magyar irodalom legújabb 
fejezeteiről, i. m., 103–133.)
[9. rész] Áttekintés és összefoglalás, 1. rész, Alf, 1980/3., 54–64. [Résztvevők: Béládi 
Miklós, Bodnár György, Király István, Szabolcsi Miklós.] (Újraközlés kötetben: 
Történelmi jelen idő: Beszélgetések a magyar irodalom legújabb fejezeteiről, i. m., 271–
303.)

Történelmi jelen idő
A készülődés évei : 1945–1948, Látóhatár, 1979/10., 165–184.; A szocialista fordulat: 
Eredmények és ellentmondások (1949–53), uo., 1979/10., 185–201.; A magyar iroda-
lom 1953 és 1956 között, uo., 1979/10., 201–215.; Áttekintés és összefoglalás, 1. rész, 
uo., 1980/8., 155–165. [Az Alföldben megjelent kerekasztal-beszélgetések rövidí-
tett változatai.] 
[Szerkesztői megjegyzés: a sorozat valamennyi rádiós kerekasztal-beszélgetésének 
szerkesztett szövege megjelent könyvalakban a Történelmi jelen idő: Beszélgetések a 
magyar irodalom legújabb fejezeteiről című kötetben, i. m.] 

Németh László korszerűsége, Je, 1980/3., 267–277. [Résztvevők: Béládi Miklós, Czine 
Mihály, Király István, Vekerdi László]

Kortársunk: József Attila, TársSz, 1980/4., 77–99. [Résztvevők: Bata Imre, Gyertyán 
Ervin, Illés László, Király István, Pándi Pál, Szabolcsi Miklós, Tamás Attila, Tóth 
Dezső, Tütő László, Tverdota György, Agárdi Péter.]
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Jól érteni egymást, megérteni a valóságot. Vita a szellemi élet vitáiról a Népszabadság szer-
kesztőségében, Nszab, 1983. december 24., 17–18. [Résztvevők: Bata Imre, Hernádi 
Gyula, Hubay Miklós, Juhász Béla, Király István, Pándi Pál, Rényi Péter.]

Az ötvenes évekről. Kerekasztal-beszélgetés, Pártélet, 1984/3., 49–58. [Riporter: LAKOS 
Sándor. Résztvevők: Bacsó Péter, Balogh Sándor, Csizmadia Ernő, Hajdu Tibor, 
Király István, Urbán Károly.] 

Művészet és valóság az ötvenes években, Mozgó Világ, 1984/7., 5–16. (Újraközlések kötet-
ben: NEMES NAGY Ágnes: Erkölcs és rémület között, Bp., Nap Kiadó, 1996, 87–106.; 
N. N. Á.: Az élők mértana II. Prózai írások, Bp., Osiris, 2004, 508–525.) [Elhangzott 
a Magyar Televízióban, a Tudósklub 1984. április 25-i műsorában. Riporter: PAPP 
Zsolt, GEDEON Péter. Résztvevők: Berend T. Iván, Király István, Nemes Nagy Ág-
nes, Nemeskürty István.]
Reflexiók:
[ZAPPE László] Z. L.: Rossz cél vagy rossz eszköz?, Nszab, 1984. május 10., 7. [Rövid összefoglaló 
a beszélgetésről.]
PÁNDI Pál: Tavaszi tél: Széljegyzet egy beszélgetéshez, Új Tükör, 1984. augusztus 12., 18–19. [Hoz-
zászólás az ötvenes évekről szóló vitához, elsősorban Nemes Nagy Ágnes visszaemlékezéséhez.]

A nemzeti és nemzetközi irodalmainkban, Szovjet Irodalom 1986/12., 120–134. [Részt-
vevők: E. Fehér Pál, Szergej Baruzgyin, Bata Imre, Lev Annyinszkij, Száraz 
György, Natalja Zamoskina, Veress Miklós, Mykolas Karèiauskas, Király István. 
Lejegyezte és fordította: Földeák Iván.]

Művek és műveletek az 1950-es évek magyar irodalmában, Tiszatáj, 1987/3., 39–55. [Bod-
nár György, Király István, Szabó B. István és Szerdahelyi István kerekasztal-be-
szélgetése. Elhangzott a Magyar Rádióban, 1986. december 14-én.]
Reflexiók:
[MÉRAY Tibor:] Az ötvenes évek magyar irodalma, avagy egy kerekasztal négyszögesítése, Irodalmi 
Újság (Párizs), 1987/3., 10.
[ABLONCZY László] (ablonczy): Rágalom, Magyar Ifjúság, 1987. november 20., 6. [K. I. védelmé-
ben íródott, Méray Tiborral vitázó jegyzet.] 

INTERJÚ-MONTÁZSOK 

BIERNACZKY Szilárd: A Világirodalmi lexikon műhelyében, Egyetemi Lapok, 1976. július 
6., 5. [Beszélgetés K. I.-nal, a Világirodalmi Lexikon főszerkesztőjével, továbbá e 
kézikönyv szerkesztőivel, Szerdahelyi Istvánnal, Lázár Györggyel, Koch Lászlóval 
és Szepes Erikával a lexikon szerkesztési elveiről és gyakorlatáról.]

BARTA András: Nemzeti-e a Nemzeti?, Budapest, 1981/6., 16–18. [A magyar kulturális 
élet és a színházi világ megszólaltatott képviselői a Nemzeti Színház 1980-as évek 
eleji helyzetéről beszélnek. Király István mellett Sziládi János, Székely Gábor, 

Csabainé Török Mária és Szilágyi Lajosné fejti ki álláspontját e kérdéskörben.] 
(Újraközlés kötetben: Színházművészetünkről, szerk. ANTAL Gábor, Bp., Kossuth, 
1983, 291−301. /Vélemények, viták/)

[– –]: A T Ház, 1982 június [sic], MN, 1982. június 18., 3. [Tudósítás a Parlament mun-
kájáról az aktuális költségvetési vita kapcsán. A tudósító Király Istvánt is megszó-
laltatja, aki a kultúra finanszírozásának kérdéséről beszél.]

[– –]: Miért szeretem a színházat?, Pesti Műsor, 1985. december 31. (szilveszteri külön-
szám), 2–3. [A programmagazin ismert személyiségeket kérdezett a színház iránti 
vonzalmukról. További válaszolók: Erőss Pál, Hermann István, Huszár István, 
Sághy Vilmos.]

Hármasegység: Vallomások Lukács Györgyről. Interjúetűdök Kovács András ilmjéből, Mozgó 
Világ, 1986/12., 4–27. [Kovács András Lukács Györgyről szóló dokumentumfilmje 
harmadik, hetedik és nyolcadik részének írott változata. K. I. emlékezései, reflexiói a 
lapszám 11–12. és 17. oldalán olvashatók. További emlékezők: Vitányi Iván, Almási 
Miklós, Hermann István, Sőtér István, Szigeti József, Vas István, Ujhelyi Szilárd, 
Tőkei Ferenc, Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Jánossy Ferenc, Kovács András.]

Vallomások Lukács Györgyről, Világosság, 1987/11., 691–701. [Kovács András Luk-
ács Györgyről szóló dokumentumfilmje első két részének írott változata. Király 
István emlékezései, reflexiói a lapszám 692–694. és 698–700. oldalán olvashatók. 
További emlékezők: Vas István, Kovács András, Szigeti József, Vitányi Iván, Ki-
rály István, Zoltai Dénes, Almási Miklós, Heller Ágnes, Hermann István, Sőtér 
István, Újhelyi Szilárd.]

A demokrácia nagy dilemmája, Mikrovilág, 1988. szeptember 14., 14–15. [A cikk része 
egy interjúsorozatnak, amely a videótechnika társadalmi, gazdasági és kulturális 
jelentőségéről szól. A folyóirat jelen számában Király István és Forgács Zoltán 
fejti ki álláspontját e tárgykörben.] 

CSÁKI Judit−KOVÁCS Dezső: Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstör-
ténetéből, Bp., Szépirodalmi−Szemtanú, 1990, 29–34., 48–63., 193–213., 382–388. 
[Interjúk Pándi Pálról és koráról. A beszélgetés Királlyal 1988 januárjában ké-
szült.]

VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK ISMERTETÉSEI, ÖSSZEFOGLALÓI 

[K. I. hozzászólása Aczél Tamás írószövetségi előadásához] 
A hozzászólás – illetve annak összefoglalója – a következő publikáció szövegén 
belül található: ACZÉL Tamás: A proletárhegemónia kérdései irodalmunkban, Csillag, 
1950/10., 87–94. [Aczél előadása a Magyar Írók Szövetségében, 1950. szeptember 
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7-én megrendezett irodalmi tárgyú vitaülésen hangzott el. Az előadás írott válto-
zata a lapszám 87–92. oldalán, az előadáshoz kapcsolódó hozzászólások ugyanott, 
a 92–94. oldalon olvashatók. K. I. hozzászólása a 93. oldalon található. Továb-
bi hozzászólók: Veres Péter, Gyárfás Miklós, Lukácsy Sándor, Szántó Miklós, 
Rajcsányi Károly, Hegedüs Géza, Vészi Endre, Márványi János, Gergely Sándor. 
Zárszó: Aczél Tamás.]

Vita irodalmunk helyzetéről, Bp., Szikra, 1952 
[Az MDP Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai Munkaközössége által 1952 
szeptemberében és októberében, több ülésben rendezett irodalmi viták anyaga. 
A vitaindító téziseket Gimes Miklós írta Irodalmunk időszerű kérdései címmel; a 
zárszót Révai József mondta el. A hozzászólásokat a kötet gyorsírói jegyzőköny-
vek alapján, rövidített formában közli. Király István hozzászólása a sematizmus, 
a pártosság kérdéséről szól; ennek összefoglalása a kötet 40–41. oldalán található.
További hozzászólók: Déry Tibor, Benjámin László, Gergely Mihály, Aczél Ta-
más, Darvas József, Bodnár György, Keszi Imre, Kónya Lajos, Máté György, Eörsi 
István, Karinthy Ferenc, Benjámin László (másodszor), Lukács György, Juhász 
Ferenc, Urbán Ernő, Sarkadi Imre, Gergely Sándor, Veres Péter, Zelk Zoltán, Illés 
Béla, Sándor Kálmán, Balázs Anna, Devecseri Gábor, Háy Gyula, Kövesi Endre, 
Molnár Miklós, Örkény István, Somlyó György.]

[K. I. opponensi véleménye Nagy Péter kandidátusi disszertációjáról]
Az opponensi vélemény – illetve annak összefoglalója – a következő publikáció 
szövegén belül található: WÉBER Antal (összeáll.): Nagy Péter „Móricz Zsigmond” 
című kandidátusi disszertációjának vitája, It, 1954/2., 188–198. [K. I. opponensi vé-
leményének összefoglalása a 193–195. oldalon olvasható; Nagy Péter válasza K. I. 
bírálatára a 195–196. oldalon; K. I. – Nagy Péter válasza után elhangzott – további 
hozzászólásának rövid összefoglalója a 196. oldalon szerepel. További hozzászó-
lók: Bóka László, Komlós Aladár, Lőrincze Lajos, Móricz Virág, Révai József (le-
vélben).] 

Vita a Türelmetlen szeretőkről, ÉI, 1960. január 22., 4.
[Az Írószövetség drámai bizottságának vitája – illetve annak összefoglalója – Il-
lés Endre Türelmetlen szeretők című drámájáról, 1960. január 12-én. Király István 
e vita résztvevője volt. További résztvevők: Tolnai Gábor, Rényi Péter, Tatay 
Sándor, Dobozy Imre, Lenkei Lajos, Rajk András, Demeter Imre, Darvas József, 
Diószegi András, Molnár Géza, Illés Endre, Mesterházi Lajos.]

[K. I. hozzászólása Somogyi Sándor előadásához és Szabolcsi Miklós vitaindító téziseihez]
A hozzászólás – illetve annak összefoglalója – a következő publikációk szövegé-
hez kapcsolódik: SOMOGYI Sándor: Nacionalizmus az önkényuralom és a dualizmus 
korának magyar irodalmában, illetve SZABOLCSI Miklós: Nacionalizmus és a legújabb 
magyar irodalom néhány problémája, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 

Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 1960/1–4., 109–131., illetve 133–
136. [Hozzászólások Somogyi és Szabolcsi szövegéhez: uo., 137–190. K. I. hozzá-
szólása a 170–172. oldalon található. További hozzászólók: Barta János, Sziklai 
László, Vajda György Mihály, Koczkás Sándor, Kispéter András, Komlós Aladár, 
Nagy Péter, Bóka László, Martinkó András, Kiss Ferenc, Hopp Lajos, Horváth 
Károly, Nagy Magda, Somogyi Sándor (válaszol a hozzászólásokra).]

MIKLÓS Róbert: Az élő magyar irodalom kérdései. Király István előadásának vitája, It, 
1961/3., 282–285. [Összefoglaló K. I. vitaindító előadásáról: 282–284., illetve az 
azt követő eszmecseréről: 284–285. Az előadás és a hozzászólások a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság pécsi vándorgyűlésén, 1960. október 23-án hangzottak el. 
Az eszmecsere további résztvevői: Kolta Ferenc, Bóka László, Kardos Pál, Kocz-
kás Sándor, Mihályi Gábor.]

Vita Sarkadi [Imre] életművéről az Írószövetségben, ÉI, 1962. szeptember 29., 3–4.
[Összefoglaló az Írószövetség által 1962. szeptember 21-én megrendezett Sarkadi-
vitáról. K. I. e vita résztvevője volt. Felszólalása – amelynek címe: Az életmű védi 
önmagát, ha igaztalan támadás érné – a lapszám 4. oldalán olvasható. A vita további 
résztvevői: Illés Lajos, Hubay Miklós, Szabolcsi Miklós, Mesterházi Lajos, Darvas 
József, Diószegi András, Czine Mihály.]

Vita a Nyugatról, s. a. r., szerk. KABDEBÓ Lóránt, Bp., PIM, NPI, 1973
[A kötet az 1972. április 27-án, Budapesten megrendezett Nyugat-konferencián 
elhangzott felszólalások írott változatait foglalja magában. Király István e konfe-
rencia egyik levezető elnöke volt. Felszólalása a kötet 5–11. oldalán olvasható. To-
vábbi felszólalók: Czine Mihály, Rába György, Komlós Aladár, Ferenczi László, 
Koczkás Sándor, Bodnár György, Bata Imre, Pór Péter, Péter László, Baróti De-
zső, Czére Béla, Illés Ilona, Láng József, B. Kiss Éva, Illés László, Szabolcsi Miklós, 
Németh G. Béla, Poszler György, Mátrai László, Dersi Tamás, Oltványi Ambrus, 
Botka Ferenc, Tverdota György, Pomogáts Béla, Lukáts János, Kabdebó Lóránt, 
Rónay László, Kőháti Zsolt, Borbély Sándor. Nyitó- és zárszó: Illés László.]

[Király István részvétele, felszólalásai a gimnáziumi irodalomtankönyvek körül ki-
bontakozott eszmecserékben, polémiákban 1976 és 1986 között] = Tankönyvhá-
ború, szerk. PÁLA Károly, Bp., Argumentum − MTA Irodalomtudományi Intézete, 
1991, különösen: 89–90., 97–101., 183–184., 287–292., 464–471. (További utalá-
sok Királyra: 25., 90–91., 94., 96., 263–264., 270., 312., 316., 319., 376., 378., 387., 
403., 407–410., 451., 477., 479–480., 482., 486–487., 490., 517–518.)   

[A] 15. Magyar Játékilmszemle. Budapest, 1983. február 11–16. Részlet a zsűri nyilvános vi-
tájából. Király István [hozzászólása] = Huszonöt magyar ilmszemle 1965–1994, szerk. 
GERENCSÉR Gábor, Bp., Magyar Filmunió, 1994, 116–117. 
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KÖRKÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

Érték – valósághitel – kulturális kínálat. Körkérdés (II. rész), s. a. r. BALOGH Ernő, FÜ-
LEKI József, TársSz, 1988/6., 88–103. [A magyar kultúra aktuális helyzetéről.]
[Király István válaszai a 88–89., 92., 93–94., 96–97., 99–102. oldalon olvashatók. 
További megszólalók, akik az egyes kérdésekre külön-külön küldték be válaszai-
kat: Bors Jenő, Hovanyecz László, Lendvai Ildikó, Tarnóc Márton, Vadas József.]

GYŐRFFY Miklós: Van-e ma a magyar irodalmi, szellemi életben népi-urbánus ellentét, és ha 
van, ez hogyan jelenik meg? = UŐ: Bagoly nappal: Válogatás a Bagoly című rádióműsor 
körkérdéseiből, interjúiból és dokumentum-összeállításaiból, Bp., Idegenforgalmi Pro-
paganda és Kiadó Váll., [1988], 69–83. [K. I. válasza a kötet 75–76. oldalán olvas-
ható. Ő a negyedik válaszoló. További válaszolók megszólalásuk eredeti sorrend-
jében: Lendvai Ildikó, Cseres Tibor, Bor Ambrus, Müller Péter, Szakonyi Károly, 
Hernádi Gyula, Keresztury Dezső, Lendvai Ildikó (másodszor).]

GYŐRFFY Miklós: Ön szerint hogyan kellene megreformálni a magyar felsőoktatást? = UŐ: 
Bagoly nappal: Válogatás a Bagoly című rádióműsor körkérdéseiből, interjúiból és doku-
mentum-összeállításaiból, i. m., 129–145. [Király Istvánnak a körkérdésre adott vá-
lasza a kötet 131–133. oldalán olvasható. Ő az első válaszoló. További válaszolók 
megszólalásuk eredeti sorrendjében: Lévai Zoltán, Bihari Mihály, Bakos István, 
Köpeczi Béla.] 

GYŐRFFY Miklós: Volt egyszer egy Petői-kör. Emlékezések és adalékok a Petői-kör tör-
ténetéhez (1956. május–június) = UŐ: Bagoly nappal: Válogatás a Bagoly című rádió-
műsor körkérdéseiből, interjúiból és dokumentum-összeállításaiból, i. m., 265–294. 
[Király István emlékezése a kötet 292–294. oldalán olvasható. Ő az utolsó vála-
szoló. További emlékezők megszólalásuk eredeti sorrendjében: Fekete Sándor, 
Vásárhelyi Miklós, Novobáczky Sándor, Hegedűs B. András, Litván György, He-
gedűs B. András (másodszor), Hegedűs András, Vásárhelyi Miklós (másodszor), 
Fekete Sándor (másodszor), Rényi Péter.]

Az adatok forrása: SIMON László és JANKOVICS Mihályné (szerk.): Király István irodalom-
történésszel készített interjúk és műsorok a Magyar Rádió Archívumában [1972−1988], kézirat, 
Budapest, 1989. szept. 25. A „készült” jelölés a rádiós hangfelvétel időpontjára vonatkozik 
élő műsor vagy korábban rögzített felvétel esetében is. Az adás(ok) időpontjáról nincs 
jegyzéken rögzített adat, kivéve, ha élő műsor hangbejátszásáról van szó. Az adatsor 
végén található betű- és számkombináció rádióarchívumi jelzet. Ugyanakkor ezek az 
adatok olykor hiányosak, pontatlanok lehetnek, továbbá a Magyar Rádió archívumának 
2011 után a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) keretei közé 
kerülésével, a közmédiumok archívumainak új szervezeti struktúrába rendezése folytán 
a jelzetek is változhattak. E bibliográfia összeállítóinak nincs módja utánajárni az alábbi, 
több mint 30 évvel ezelőtt rögzített adatsor relevanciájának. 

Az értelmiség presztízséről. Vitaműsor Illyés Gyula Bölcsek a án című komédiája alapján.
Riporter: DR. EKE Károly. Készült: 1972. október 26. Ideje: 79,00. =D 782/13

Magyar múzsa: Intés az őrzőkhöz: K. I. Ady-műsora. Rendező: CSERÉS Miklós dr. Ké-
szült: 1973. január 29. Ideje: 49,30. =A 158115

Király István és Czine Mihály Móricz Zsigmondról. Szerkesztő-műsorvezető: DOROGI 
Zsigmond. Készült: [?] Ideje: 36,40. =D 170/11/1

„Írószobám”. GARAI Gábor beszélgetése K. I.-nal – életéről, kedvenc olvasmányairól; 
a hitről; a korszerű realizmusról; a közönyről; a modernizmusról. Készült: 1973. 
szeptember 21. Ideje: 67,00. =D 4470

Beszélgetés a Szovjet Irodalom c. folyóiratról. Riporter: PÁLFY [G.] István. Készült: 1975. 
április 10. Ideje: 9,10. =D 4470

Irodalomtudósaink óruma. BODNÁR György beszélgetése K. I.-nal. Szerkesztő: DÉNES 
István. Ideje: 28,10. Készült: 1975. november 24. =A 202876
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„Láttyátuk feleim szümtükkel, mik vogymuk”. Bárczi Géza emlékezete. K. I. a nyelvészről 
és a tanárról. Ideje: 4,00. Készült: 1976. március 6. =A 204146

FODOR Ilona: Kettős portré. Király István – József Attiláról. Szerkesztő: DOROGI Zsigmond. 
[1977−1980] 
A korabeli sajtó műsorközlései szerint 1977 és 1980 között a Magyar Rádió 3. műsora [ké-
sőbbi nevén: Bartók rádió] Fodor Ilona József Attiláról szóló ötrészes beszélgetéssorozatának 
részeként sugározta a (hangtári és archívumi jegyzékekben, dokumentumokban egyelőre nem 
föllelt) Király István-interjút. A felvett beszélgetésről fennmaradt egy gépiratos, tollal korrigált, 
de nem szerkesztett, nem autorizált leirat (Agárdi Péter tulajdonában).

„Arcok, művek, korok I–II.” JÁVOR Ottó Ady Endre költészetéről beszélget K. I.-nal. Ide-
je: I.: 28,50; II.: 27,00. Készült: 1978. október 10. =D 177/18/1–2 

Diákélóra. Arcok, művek, korok. K. I. Ady Endréről. Készült: 1978. november 4. Ide-
je: 18,00. =A 241905/1

GYŐRFFY Miklós: K. I.-nal a Rádió közművelődési szerepéről. Ideje: 3,00. Készült: 
1979. március 1. =D4470

KABDEBÓ Lóránt beszélget K. I.-nal: Élete 1945 után – Találkozása a marxizmussal – 
Kapcsolata Lukács Györggyel – Tanulmányairól – A tömegsportról – Ismét Luk-
ács Györgyről. Ideje: 55,00. Készült: 1979. november =D 4470

Történelmi jelen idő: rádiós kerekasztal-beszélgetések a felszabadulás utáni magyar iroda-
lomról. [10 részben, 1979−1980. Analitikus leírásuk és hangszalag-jelzetük hiány-
zik; nyomtatásban megjelent, szerkesztett szövegüket lásd fentebb, a nyomtatás-
ban megjelent kerekasztal-beszélgetések adatainál.]

A háborúnak vége. KABDEBÓ Lóránt  beszél get  K. I.-nal . Szerk.: DÉNES István. Ideje: 
28,50. Készült: 1980. január 8. =A 263295

„Emlékek, otthonok”. K. I. Keresztury Dezsőről, tanáráról, 1939–44, Eötvös Kollégium 
Ideje: 56,10. Készült: 1981. november 13. =D 132/12/1

Költészet és valóság – Ady- és Mikszáth-könyvéről KABDEBÓ Lóránt beszélget K. I.-nal. 
Ideje: 47,00. Készült: 1981. november 30. =D 4470

„Itt faragtak embert belőlem…” Emlékezés a 450 éves Sárospataki Református Kollégi-
umra. Ideje: 59,20. Készült: 1981. december 2. =D 760/4/1

Költészet és valóság. KABDEBÓ Lóránt beszélget K. I.-nal Ady-monográfiájáról. Szer-
kesztő: DÉNES István. Ideje: 39,40. Készült: 1982. január 14. =A 301930

Németh László művészete. FILIPPINYI Éva beszélget K. I.-nal akadémiai székfoglalójáról. 
Ideje: 18,00. Készült: 1982. augusztus 11. =D 1278/7/2

Irodalmunk a felszabadulás után. Beszélgetés a konszolidációról. Kerekasztal-beszélgetés. 
Ideje: 59,20. Készült: 1983. október 19. =A 511269/1

Ki miben tudós a magyar irodalomban? Beszélgetés a győztesekkel és a zsűri elnökével, 
K. I.-nal. Ideje: 8,25. Készült: 1985. március 9. =A 532158/2/1

Beszélgetés a tízéves Szovjet Irodalom őszerkesztőjével, K. I.-nal. Ideje: 12,33. Készült: 
1985. március 12. = A 531414/1/1

Szovjetunióról szóló anyagok a Gondolat c. műsorban, bevezeti: K. I. Ideje: 8,13. Ké-
szült: 1985. április 16. = A 533441/1, D 219/15/1

Miért él az ember? Gondolat c. műsor. K. I. előadása Kosztolányiról a Kossuth Klubban. 
Ideje: 52,40. Készült: 1985. május 27. = A 534966/1, D 111/5/1

„Baloldala ez a hazának”. Vallomások a szülőföldről, Nyírségi tájakon. K. I.-interjú. Ide-
je: 4,35. Készült: 1985. június 16. =A 535152/1, D 2863/12

Stílusgyakorlat. Bölcsészkari szeminárium a rádióban. Beszélgetés K. I.-nal az induló 
sorozatról és a mai fiatalságról. Ideje: 11,05. Készült: 1985. szeptember 30. = A 
539837/1

Kossuth-díj korhű keretben. RÁDAI Eszter interjúja K. I.-nal [Nem világos, hogy mi a 
téma, hiszen K. I. ekkor nem kapott Kossuth-díjat (hacsak nem a Mikszáth-köny-
vért 1953-ban kapottról lenne szó); lehet, hogy másról, egy szépíróról van szó a 
beszélgetésben.] Ideje: 25,40. Készült: 1986. szeptember 25. = A 555681

A tanítás élmény. Beszélgetés Király Istvánnal. Adásba került: Kossuth rádió, 1987. au-
gusztus 22., 21.30–22.20. [más adat nem áll rendelkezésünkre]

Erkölcs, irodalom, politika. SZABÓ B. Ist ván beszél get  K. I.-nal. Szerkesztő: DOROGI Zsig-
mond. Ideje: 60,30. Készült: 1987. október 13. = A 571598

A humán kultúra az emberi értékek őrzője. BÁN Magda beszél get  K. I.-nal. Szerkesztő: 
DOROGI Zsigmond. Ideje: 27,00. Készült: 1988. szeptember 5. = A 585206

Búcsú Király Istvántól. Emlékműsor. Szerk. TURCZI István és BÁN Magda. Elhangzott a 
Kossuth rádióban, 1989. november 10-én. [Hangfelvételi jelzete nincs meg.]
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[Szerkesztői megjegyzés: sajnos nem áll rendelkezésünkre teljes és pontos adatsor 
arról, hogy milyen felvételek készültek, kerültek adásba, illetve találhatók az MTV 
Archívumában; a közeljövőben nem is számíthatunk ilyen lista megszerzésére, össze-
állítására. Az alábbi jegyzék a – Babiczky László rendező közvetítése nyomán a Mé-
diaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Archívumának vezető jog-
értékesítőjétől – Messina  Györgyitől 2020 májusában megküldött adatok (ezúton is 
köszönetet mondunk érte), s egyéb források alapján állt össze. Vélhetően további ki-
egészítésekre szorul. A „valós kezdés” fogalma, amelyet az eredeti lista használ, szem-
ben a rádiós műsorlista időpontadataival (amelyek a hangfelvétel dátumát rögzítik), a 
tényleges adásba kerülés időpontját jelenti; ehelyütt = jellel kapcsoljuk a többi adathoz.]

[1.] Király István Munka Érdemrend-kitüntetése. Híradórészlet 
metaform-304425 =1963-11-07

[2.] Magyar irodalom 8. oszt. – Ady Endre 2. „Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem”
A számos irodalmár és előadóművész mellett közreműködik Király István. Mű-
sorvezető: BEREK Katalin, forgatókönyvíró-szerkesztő: HAUSERNÉ [BORUS Rózsa; 
rendezők: PÁSZTORY János, BÉRES János.
mtLl3-183664 = 1972-11-10

[3.] Hozzászólás a nemzettudatról szóló történész-vitához A Hét c. műsorban 
Az MTA 133. közgyűlésén elhangzott előadásáról és Ady-kutatásairól Király Ist-
ván beszél. 
metaform-1147527 =1973-05-13

[4.] Beszélgetés Király Istvánnal A mindennapok forradalmisága c. tanulmányáról 
Az irodalomtudós előadása nagy vitát váltott ki. Szerkesztő-műsorvezető: HERNÁ-
DI Miklós, rendező: KOROMPAI Márton.
mtL3-186401 = 1974-01-31

[5.] Vélemény – 1. rész Közösségről, kultúráról, művelődésről
Beszélgetés íróval, szociológussal, zeneszerzővel és a szerzővel Király István A 
mindennapok forradalmisága c. tanulmányáról, illetve a mai magyar valóságról, a 
fogyasztói magatartásról és a szocialista brigádokról.
Forgatókönyvíró, szerkesztő, műsorvezető: HERNÁDI Miklós; rendező: KOROMPAI 
Márton.
mtL3-187240 =1974-02-08

[6.] 1975-ben készült egy hosszabb beszélgetés Király Hazafiság és forradalmiság c. köte-
téről.

A vitát HUSZÁR Tibor vezette, a résztvevők: Király, Pozsgay Imre és Sükösd Mi-
hály. A műsort – miként erről Király életútinterjújában említést is tesz – kultúr-
politikai okokból, a nemzet-vita kiéleződése miatt leállították, nem került adásba, 
a tévés adatbázisban sem szerepel. Az eszmecsere 28 lap terjedelmű, szerkesztetlen 
gépiratos leirata Agárdi Péter birtokában van, másolata bekerült az MTA KIK 
Kézirattárába. A tévétől kapott jegyzékben szerepel egy műsor (ailm-F-20755), 
amelyről csak annyi adat van, hogy „Király István-vita”, de rövid ismertető nincs 
róla, lejátszási időtartama (00.00) és „valós kezdése” sincs megadva, azaz hiányzik 
az adásba kerülés időpontja.

[7.] Kézfogás. Beszélgetés a Szovjet Irodalom c. új folyóiratról
A közreműködő között van Király István főszerkesztő is. Szerkesztő: MÜLLER 
Magda; rendező: RÓNA Péter
mtL3-187790 = 1975-04-23

[8.] Korok, versek – Ady 1. 
Beszélgetés fiatalokkal Ady Endre indulásáról, a magyar Ugart meglátó költőről. 
Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY István; szerkesztő: HAUSERNÉ 
BORUS Rózsa; rendező: BENEDEK Árpád
mtL3-187813 =1975-09-17

[9.] Korok, versek – Ady 2.
Beszélgetés fiatalokkal Ady Endre költészetéről, a művész otthontalanságáról a 
félfeudális Magyarországon.
Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY István; szerkesztő: HAUSERNÉ 
BORUS Rózsa; BENEDEK Árpád (rendező)
mtL3-187814 =1976-01-07

[10.] Korok, versek – Ady 3.
Beszélgetés fiatalokkal Ady Párizs-élményéről
Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY István; szerkesztő: HAUSERNÉ 
BORUS Rózsa; rendező: BENEDEK Árpád
mtL3-188779 1976-03-12
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[11.] Korok, versek – Ady 4.
Beszélgetés fiatalokkal Ady magyarság-verseiről.
Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY István; szerkesztő: HAUSERNÉ 
BORUS Rózsa; rendező: BENEDEK Árpád 
mtl3-188780 =1976-09-30

[12.] Az Ady-díj kiosztása. Híradórészlet
Átadja Király István, a kuratórium elnöke.
metaform-322128 = 1976-11-23

[13.] Korok, versek – Ady 5.
Beszélgetés fiatalokkal a Léda-versekről. Forgatókönyvíró, műsorvezető, ripor-
ter: KIRÁLY István; szerkesztő: HAUSERNÉ BORUS Rózsa; rendező: BENEDEK Árpád
mtL3-188781 = 1977-01-06

[14.] Korok, versek – Ady 6. - Rengj csak, föld
Beszélgetés fiatalokkal a forradalmiságról Ady költészetében.
Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY István; szerkesztő: HAUSERNÉ 
BORUS Rózsa; rendező: BENEDEK Árpád
mtL3-187815 = 1977-03-02

[15.] A Szovjet Irodalom c. folyóirat pályázatának díjkiosztása. Híradórészlet.
A díjakat átadja: Király István főszerkesztő
metaform-325051 = 1977-04-14

[16.] Korok, versek – Ady 7. – Intés az őrzőkhöz
Beszélgetés fiatalokkal Ady Endre kései, első világháborús költészetéről.
Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY István; szerkesztő: KUCZKA Judit, 
rendező: BENEDEK Árpád 
mtL 3-188782 = 1977-10-25

[17.] Ady sírjának koszorúzása születésének 100. évfordulóján. Híradórészlet.
A koszorúzók között Király István. 
metaform-327217 = 1977-11-22

[18.] Országos Ady Endre Vers- és Prózamondó verseny – Döntő
A zsűri elnöke: Király István, műsorvezető−riporter: RAPCSÁNYI László, rendező: 
SZÉLYES Zoltán (rendező)
mtL 3-236165 = 1977-11-25

[19.] Millió gyökerű – Az Ady-évforduló után
Az előadóművészek mellett közreműködik benne: Király István. Szerkesztő: HÁRS 
György, rendező: KAZIMIR Károly
mtL 3-190758 = 1979-01-20

[20.] A tanár úr – Beszélgetés Király István akadémikussal.

Pályakép-interjú. Műsorvezető-riporter: TARJÁN Tamás, forgatókönyvíró-szer-
kesztő: HAUSERNÉ BORUS Rózsa, rendező: BENEDEK Árpád.
mtL 3-192143, F 28469 = 1980-01-10

[21.] A 21. Miskolci Filmfesztivál megnyitója. Híradórészlet.
A zsűrielnök Király István beszél.
metaform-382119 = 1981-05-21

[22.] A 21. Miskolci Filmfesztivál zárása. Híradórészlet
A zsűrielnök Király István beszél.
metaform-382261 = 1981-05-26

[23.] Az avantgarde /Új időknek új dalai c. sorozat/
Az izmusokról – főleg a költészetben és a képzőművészetben. Forgatókönyvíró, 
műsorvezető, riporter: KIRÁLY István.
Szerkesztő: KUCZKA Judit, rendező: BENEDEK Árpád 
mtL 3-308571 = 1982-06-06

[24.] Ady Endre /Új időknek új dalai c. sorozat/
Pályakép verselemzésekkel. Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY Ist-
ván.
Szerkesztő: KUCZKA Judit, rendező: BENEDEK Árpád. 
mtL 3-308570 = 1982-11-13

[25.] Babits Mihály /Új időknek új dalai c. sorozat/
Pályakép verselemzésekkel. Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY Ist-
ván.
Szerkesztő: KUCZKA Judit, rendező: BENEDEK Árpád 
mtL 3-308572 = 1982-11-20

[26.] Kosztolányi Dezső /Új időknek új dalai c. sorozat/
Pályakép verselemzésekkel. Forgatókönyvíró, műsorvezető, riporter: KIRÁLY Ist-
ván.
Szerkesztő: KUCZKA Judit, rendező: BENEDEK Árpád
mtL 3-308573 = 1982-11-27 

[27.] Házigazda – Az én színházam – Szepesi György
Egyéb témák, illetve más partnerek mellett SZEPESI György Király István
irodalomtörténésszel beszélget a Vajda János Társaságról, versekről, előadómű-
vészekről, énekesnőkről, előadóestekről.
Szerkesztő-műsorvezető: BÁNYAI Gábor
mtL 3-315349 = 1983-05-02

[28.] Az Országgyűlés kulturális bizottságának ülése. Híradórészlet.
Király István felszólalása
metaform-363235 = 1983-05-19
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[29.] A [XI.] kerület
Interjúmontázs és riportkompozíció. A megszólalók között: Király István, a kerü-
let országgyűlési képviselője.
Forgatókönyvíró-szerkesztő: MÜLLER Magda
mtL 3-193480 = 1983-11-12.

[30.] Az Országgyűlés kulturális bizottságának ülése a köz- és felsőoktatásról. Híradórészlet.
Király István felszólalása
metaform-372568 = 1984-04-05

[31.] Ki miben tudós? – Magyar irodalom – 1. elődöntő
A zsűrielnök: Király István. Műsorvezető és riporter: TARJÁN Tamás; rendező: 
PÁSZTORY János; szerkesztő: CSONKA Erzsébet.
mtL 3-359524 [?] = 1985-02-09

[32.] Ki miben tudós? – Magyar irodalom – 2. elődöntő
A zsűrielnök: Király István. Műsorvezető és riporter: TARJÁN Tamás; rendező: 
PÁSZTORY János; szerkesztő: CSONKA Erzsébet.
mtL 3-359525 = 1985-02-16

[33.] Ki miben tudós? – Magyar irodalom – 1. középdöntő
A zsűrielnök: Király István. Műsorvezető és riporter: TARJÁN Tamás; rendező: 
PÁSZTORY János; szerkesztő: CSONKA Erzsébet.
mtL 3-359524 = 1985-02-23

[34.] Ki miben tudós? – Magyar irodalom – 2. középdöntő
A zsűrielnök: Király István. Műsorvezető és riporter: TARJÁN Tamás; rendező: 
PÁSZTORY János; szerkesztő: CSONKA Erzsébet.
mtL 3-359526 1985. március 2.

[35.] Ki miben tudós? – Magyar irodalom – Döntő
A zsűrielnök: Király István. Műsorvezető és riporter: TARJÁN Tamás; rendező: 
Pásztory János; szerkesztő: Csonka Erzsébet.
mtL 3-359633 = 1985-03-09

[36.] Ki miben tudós? – Magyar irodalom – Döntő
A zsűrielnök: Király István. Műsorvezető és riporter: TARJÁN Tamás; rendező: 
PÁSZTORY János, szerkesztő: CSONKA Erzsébet.
mtL 3-359633 = 1985-03-09

[37.] Az SZKP XXVII. kongresszusa, amelyen nagy horderejű reformokat hagytak jóvá. 
Híradórészlet

Magyar közéleti személyiségek, köztük Király István nyilatkozata
metaform-366422 = 1986-03-06

[38.] Országos pedagógiai tanácskozás Kazincbarcikán a képességfejlesztésről és a tehet-
séggondozásról. Híradórészlet.

Interjú Király István akadémikussal a különleges tehetségű gyermekekkel való 
foglalkozásról
metaform-368210 =1986-04-08

[39.] Az öreg tanszék üzeni – 200 éves az ELTE Német Tanszéke
A megszólalók között: Király István; forgatókönyvíró-szerkesztő: MÜLLER Magda, 
rendező: PÉTER Klára
mtL 3-194804 = 1987-01-24

[40.] Olvasólámpa – Tornai József, Király István, Beney Zsuzsa, Zalán Tibor beszélgetése.
Forgatókönyvíró és riporter: BARANYI Ferenc, szerkesztő: CZIGÁNY György, ren-
dező: IVÁN Pál.
provys-1987-100462-M0001 =2015-01-26 [vélhetőleg az 1987-es felvételt 2015-
ben adták le először]

[41.] Vallomások Lukács Györgyről
KOVÁCS András (riporter-rendező) interjúmontázsra épülő dokumentumfilm-so-
rozata. Résztvevők: Almási Miklós, Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Hermann István, 
Huszár Tibor, Király István, Mocsányi László, Molnár Antal, Somlyó György, 
Sőtér István, Szigeti József, Tőkei Ferenc, Újhelyi Szilárd, Vas István, Vitányi 
Iván, Zoltai Dénes; szakértők: Fekete Éva, Karádi Éva, Sziklai László; szerkesztő: 
HANÁK Gábor

I/1. mtL 3-156228 = 1989. július 14.
I/2. mtL 3-156229 = 1989. július 17.
II/ mtL 3-156230 = 1989. július 25.
III ?
IV/1. mtL 3-156233 = 1989. aug. 14.
IV/2 mtL 3- 156234 = 1989. aug. 23.

[42.] Fejezetek Adyról – Király István műsora
duna-10012858951
[más adat nem áll rendelkezésünkre]
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1. TANULMÁNYOK, PÁLYAKÉPEK, 
ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSEK KIRÁLY ISTVÁNRÓL 

AGÁRDI Péter: Az irodalomtörténet-írás története (1945−1975) [1975] = A magyar iro-
dalom története 1945−1975 I. Irodalmi élet és irodalomkritika, szerk. BÉLÁDI Miklós, 
Bp., Akadémiai, 1981, 278–369. [K. I. irodalomfelfogásáról: 294., 300., 301., 302., 
306., 314– 315., 321., 322., 324., 329., 330–331., 335., 338., 347–348., 350., 355–356., 
357–358.] (Előzmények és részközlések: UŐ: Metszet a felszabadulás utáni magyar 
irodalomtörténetírás történetéből, ItK, 1975/2., 170–185.; UŐ: Fejezetek a felszabadu-
lás utáni magyar irodalomtörténetírás történetéből, Literatura, 1975/2., 39–60.; UŐ: 
Egy évtized az újabb magyar irodalomtörténetírás történetéből, Kort, 1979/10., 1639–
1650. – Újraközlés: UŐ: Korok, arcok, irányok, Bp., Szépirodalmi, 1985, 493–570.)

KULIN Ferenc: „…egyetlen és utolsó magyar”, Napjaink, 1977/12., 1.; 4. [Révai József és 
Király István Ady-értelmezéseinek bírálata]

FENYŐ István: A Németh László-kép változásai, Krit, 1982/11., 23–25. [Elemző értékelés 
Király István Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt című tanulmá-
nyáról is: 25.]

RAINER M. János: Az író helye: Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953–1956, Bp., Magve-
tő, 1990. /Gyorsuló idő/ [K. I. irodalompolitikai szerepéről ebben az időszakban: 
57–62., 69., 81., 115., 122–124., 154–155., 163., 230.] 

VERES András: Magyar irodalmi kánon a hetvenes években, Beszélő 1996/6. (augusztus-
szeptember), 135–147. [K. I.-nak a korszak irodalmi életében betöltött szerepéről: 
137., 144.] (Újraközlés kötetben: UŐ: Távolodó hagyományok. Irodalom- és eszmetör-
téneti tanulmányok. Bp., Balassi, 2003, 145–163.)

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor: A tanár úr. Arcképvázlat Király Istvánról = Hírlevél. A Kazinczy 
Ferenc Társaság tájékoztatója, 24. szám, 1997. február, 4–5. (A szöveg új változata 
megjelent két kötetben is módosult címeken: UŐ: Király István, a tudós és politikus 
= Comenius és a múzsák. Bibliotheca Comeniana XV., szerk. KOVÁTS Dániel, Sárospa-
tak, 2011, Magyar Comenius Társaság 155–159. és UŐ: Király István (1921–1989) = 
UŐ: Követek és követők. Közelítések Sárospatak szellemi hatástörténetéhez, Sárospatak, 
Zempléni Múzsa, 2015, 109–112.

MONOSTORI Imre: „Borul a öld”. Kónya Lajos kitörési kísérletei és visszavonásai (1954–
1959), Limes, 1997/3., melléklet, 23–37. [K. I. Kónya költészetéről szóló bírála-
tairól, illetve 1950-es évekbeli szerkesztői, irodalompolitikusi tevékenységéről: 
26–27., 29.]

AGÁRDI Péter: Módszerek vagy megközelítések? A XX. századi magyar irodalomtörténeti 
iskolák és Király István életműve, Tekintet, 1997/4–5., 158–170. (Eredetileg előadás 
az ELTÉ-n 1996. december 6-án. – Újraközlés kötetben: Nemzeti kánon és iroda-
lomtörténet-írás címmel: UŐ: „…a multat be kell vallani.” Nemzeti kultúra − baloldali 
tradíció, Bp., Argumentum−Lukács Archívum, 2006, 40–54.) 

RÉVÉSZ Sándor: Aczél és korunk, Bp., Sík, 1997. [Király szerepéről a népi írókról szó-
ló állásfoglalás megírásában: 96–97.; Király és Aczél kapcsolatáról, együttműkö-
désükről és vitáikról: 122., 160., 172., 174., 228.; Király lektori tevékenységéről: 
128., 274.; A mindennapok forradalmisága és a Hazaiság és internacionalizmus kap-
csán kialakult vitákról: 202–206., 254., 267.; Király és az Írószövetség viszonyáról 
a Kádár-korszakban: 226., 361–362., 364.; a tankönyv-vitáról: 275–277.; Király és 
a Kádár-korszakbeli ellenzék viszonyáról: 282., Király Kádár-korszakbeli közéleti 
befolyásának korlátozott voltáról: 342.]

VEKERDI László: Király István, Lukács György, Németh László. Király István változó Németh 
László-képéről, Tiszatáj, 1997/11., 55–62. 

GYURIS György: A Tiszatáj él évszázada 1947–1997, Szeged, Somogyi-könyvtár, 1997 
[Király szegedi periódusáról, a Tiszatájjal való kapcsolatáról, József Attila-képéről 
és ötvenes évek végi irodalompolitikai nézeteiről: 63–66., 68. További utalások 
Királyra: 96., 113., 117., 146., 160., 161.]  

BABUS Antal: Illyés Gyula és Király István a Szovjetunióban, Hitel, 1999/2., 39–51. (Új-
raközlés kötetben: UŐ: Árral szemben, Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2007, 
31–46.)

NÉMETH G. Béla: A Társadalmi Szemle 1946–1948, Kort, 1999/3., 90–95. [A fiatal K. I. 
művelődéspolitikai elképzeléseiről: 92., irodalomfelfogásáról: 91., 94–95.] 

BABUS Antal: Németh László szovjetunióbeli utazása, Kort, 2001/5., 115–128. [N. L. és a 
Király-házaspár 1959. őszi szovjet útjáról.] (Újraközlés kötetben: UŐ: Árral szem-
ben, Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 2007, 11–30.) 
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MONOSTORI Imre: A Németh László-recepció történeti vázlata (1925–2001) = UŐ: „Én sosem 
kívántam más emlékművet…” Vonulatok a Németh László recepció történetéből, Buda-
pest, Argumentum, 2003, 867–970. [K. I. Németh László-értelmezéseiről: 894., 
896–897., 900., 901–902., 903., 921–922., 924., 925–926., 930–931.]

PANYI Szabolcs: Egy „színészparadoxon” fekete zongorával, Literatura, 2006/3., 321–333. 
[K. I.-nak A fekete zongora című Ady-versről szóló értelmezéséről: 321–324., 328–
329.] 

NYILASY Balázs: Mikszáth Kálmán esete a mesével, a riporttal, a komikus-humoros románc-
cal és a Noszty-iúval, Kort, 2006/7–8., 96–115. [A szerző rekonstruálja és összeha-
sonlítja egymással K. I.-nak és Barta Jánosnak a Noszty-iú esete Tóth Marival című 
Mikszáth-regényről szóló elemzéseit: 101–106.] 

GYURGYÁK János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus tör-
ténete, Bp., Osiris, 2007, 510., 523–532. [A Révai József–K. I.-viszonyról: 510.; a 
népi írókról szóló 1958-as állásfoglalásról: 523–525.; K. I. szerepéről a Molnár 
Erik-vitában: 528–529., 531–532.]

KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az értekező beszéd „irodalma”. Az irodalmi jelenség mint a tudomá-
nyos értelmezés performatívuma, It, 2007/2., 139–160. (K. I.-nak a Sípja régi baboná-
nak című Ady-versről szóló értelmezéséről: 154–155.)

LACKÓ Miklós: Molnár Erik és a 60-as évek történészvitája, Századok, 2008/6., 1483–
1536. [A Molnár Erik-vitáról és Király ezzel kapcsolatos tanulmányáról, vitáiról. 
A kifejezetten Királyra vonatkozó részek: 1531–1532.]

SZOLLÁTH Dávid: A forradalmi költőtriász. A Petői−Ady−József Attila-kánon az ötvenes és 
a hatvanas években, Literatura, 2009/4., 446–458. [Összehasonlító elemzés Király 
István, Pándi Pál és Szabolcsi Miklós irodalomtörténészi tevékenységéről, mono-
gráfiáik ideológiai hátteréről: 455–458.] (Újraközlés kötetben, A „forradalmi köl-
tőtriász”. A Petői−Ady−József Attila-kánon kialakulása a marxista kritikában címmel: 
UŐ: Bábelt kövenként, Bp., [MTA] Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019, 
149–164.) 

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor: Közéleti személyiségek pataki diákemlékei az 1920–40-es évekről 
= Comenius és a múzsák. Bibliotheca Comeniana XV., szerk. KOVÁTS Dániel, Sáros-
patak, 2011, Magyar Comenius Társaság, 127–136. [K. I. életrajzának sárospataki 
vonatkozásairól: 131–132., 136.]

PETRIK Béla: „…a belőtt puskák feléje hordanak…” Kiss Ferenc felszólalása az 1972-es Deb-
receni Irodalmi Napokon, Hitel, 2013/11., 89–111. [K. I. és Kiss Ferenc 1970-es 
évekbeli kapcsolatáról, vitájáról: 91–92., 97., 99–100.] (Kötetben: Emlékkönyv Dr. 
Kiss Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, tanár 85. [születési évfordulója] születés-
napja alkalmából, összeáll. és szerk. Ifj. KISS Ferenc és BAKOS István, Bp., Kairosz, 
2013, 271–303.)

KENYERES Zoltán: 180. Király Istvánról és Szabolcsi Miklósról, Tekintet, 2011/6., 113–
125. (Újraközlés kötetben: UŐ: Harmadik csöngetés: Visszahumanizálási kísérletek 
2010−2018, Szombathely, Savaria University Press, 2018, 265–275.)

VERES András: Kosztolányi Ady-komplexuma. Filológiai regény, Bp., Balassi, 2012, külö-
nösen 11–13., 33.; 64–65.; 68.; 123.; 129.; 131.; 145.; 199.; 210.; 260.; 262.; 264.; 272. 
[K. I. Ady- és Kosztolányi-értelmezéseiről.] 

PAP Milán: „A nép és a szülőöld igaz szeretete”. A szocialista hazaiság fogalma a Kádár-
rendszerben, Politikatudományi Szemle, 2013/1, 68–86. [A Hazaiság és internaci-
onalizmus című K. I.-tanulmány tágabb ideológiai-politikai kontextusának foga-
lomtörténeti bemutatása. A kifejezetten Királyról szóló részek: 69., 77–78.]

AGÁRDI Péter: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847−2014, Bp., Napvilág, 2015, 
[Utalás Király Keresztury Dezső-értelmezésére: 100. – Király „népiség”-értelme-
zéséről: 113–114., 116. – Utalás Király Szabó Dezső-interpretációjára: 120. – Ki-
rály Németh László-értelmezésére vonatkozó megállapítások és utalások: 126., 
132., 134., 144. – Királyról mint az 1945 utáni baloldali kultúrafelfogások egyik 
képviselőjéről: 180., 183., 190., 198.]

IMRE László: Barta János, Debrecen, Alföld Alapítvány, 2015 [Barta János és Király 
István, illetve Rejtő István szakmai vitáiról, eltérő Mikszáth-értelmezéseiről: 126., 
138., 172.] 

BABUS Antal: „Csak az tud alkotni, aki él valamiért”. Vázlatos pályakép Király Istvánról 
= KIRÁLY István: Napló 1956−1989, főszerk. SOLTÉSZ Márton, Bp., Magvető, 2016, 
20172, 901–937.

SOLTÉSZ Márton: A „magyar Provence” kettős öröksége: Közelítések a Csoóri−Király-vonal-
hoz, Tiszatáj, 2017/5., 73–81. (Újraközlés kötetben: UŐ: Ideológiák horizontváltása, 
Bp., Orpheusz, 2018, 119–130.) 

SOLTÉSZ Márton: Két „szakmabeli”: Adalékok a Király István−Szabó Magda-vonal történeté-
hez, Tiszatáj, 2017/10., 71–80. (Újraközlés kötetben: UŐ: Ideológiák horizontváltása, 
Bp., Orpheusz, 2018, 151–163.) 
Szövegmelléklet: K. I.: Levél Szabó Magdának. Budapest, 1978. szeptember 7., Tiszatáj, 2017/10., 
81–82. [Szabó Magda Régimódi történet című önéletrajzi regényéről] (Újraközlés kötetben: SOL-
TÉSZ Márt on: Ideológiák horizontváltása, i. m., 164–166.) 

BUDA Attila: Folytonos változásban: a Kortárs története, 1957−2017, Bp., Kortárs, 2018, 
75–89. [Könyvfejezet K. I. főszerkesztői periódusáról]

MONOSTORI Imre: A Kortárs Király István idején 1962–1963, Kort, 2018/1., 68–72. (Új-
raközlés kötetben: UŐ: Kéve és kereszt. Kritikai rajzok, Bp., Nap Kiadó, 2020, 156–
166.) 
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SOLTÉSZ Márton: Élők innen és túl. Bevezető gondolatok a Fekete kolostor lektori jelentésé-
hez, Tiszatáj, 2018/4., 69–82. (Újraközlés kötetben: UŐ: Ideológiák horizontváltása, 
Bp., Orpheusz, 2018, 131–147.) 
Szövegmelléklet: K. I.: Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Lektori vélemény, Tiszatáj, 2018/4., 83–84. 
[Király kézirata 1960-ból Kuncz Aladár regényének kiadásáról.] (Újraközlés kötetben: SOLTÉSZ 
Márton: Ideológiák horizontváltása, i. m., 148–150.) 

MONOSTORI Imre: Szekű Gyula a változó időkben. Életmű–fogadtatás–utókor 1913–2016, 
Pécs, Pro Pannonia, 2017, 432–434. [Király Hazaiság és internacionalizmus című 
tanulmányáról, illetve K. I. szerepéről a Molnár Erik-vitában.] 

REICHERT Gábor: Megfelelési kényszer. Politikum és esztétikum összefüggései Déry Tibor 
ötvenes évekbeli művészetében, Bp., Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2018, 184–
185. [Arról a feltételezésről, hogy A talpsimogató című Déry-dráma címszereplőjé-
nek modellje Király István volt.]

MÓROCZ Gábor: Király István Németh László-képének változásai = Németh László a ma-
gyar művelődéstörténetben, szerk. BALOGH Csaba és FALUSI Márton, Bp., MMA Mű-
vészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2020, 101–112. 

VERES András: Király István Adyja, ItK, 2020/2., 202–223. 

 

2. CIKKEK, TUDÓSÍTÁSOK KIRÁLY ISTVÁNRÓL, 
VALAMINT UTALÁSOK RÁ ÉLETÉBEN 
(KIVÉVE A SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐKET)

„Kik viszik előre a civilizációt?”, A Műszaki Világ, 1938. április 16., 7–8. [K. I.-nak a lap 
által meghirdetett pályázatra sárospataki diákként írott díjnyertes dolgozatáról. 
Az írás szövegét is közlik.  Valószínűleg ez Király első országos sajtószereplése.]

[– –]: Forradalmi merészséget és pártszerűséget a kritikában! – Érdekes vita az Írószövet-
ségben a „Csillagról”, Világosság, 1949. október 22., 4. [Beszámoló az Írószövetség 
vitaestjéről, amelyen K. I. – mint a Csillag szerkesztője – a folyóirat szerkesztési 
elveiről és gyakorlatáról beszélt.]  

 [NAGY Péter] N. P.: Irodalmunk fejlődésének mérlege, Új Hang, 1953/4., 10–13. [Az 
1953. évi Kossuth-díjasokról, köztük K. I.-ról: 13.] 

Az 1953. évi Kossuth-díjak, Akadémiai Értesítő, 1953, 60. kötet, 133–148. [Az 1953 már-
ciusában kiosztott Kossuth-díjak indoklása; az indoklásban megjelölt jutalmazott 
munkák rövid bemutatása. K. I. Mikszáth-monográfiájáról: 145.]

[– –]: Forró sikerű irodalmi esten emlékeztek Szeged dolgozói József Attilára, 
Délmagyarország, 1957. december 8., 1. [Beszámoló a József Attila halálának 20. 
évfordulója alkalmából, 1957. december 6-án megrendezett szegedi egyetemi 

emlékünnepségről, amelyen Király István hosszabb előadást tartott J. A. költői 
jelentőségéről. Az előadás írott változata – lényegében ugyanekkor – a Tiszatáj 
1957/3., decemberi (!) számában jelent meg, A költő és korunk címmel.] 

[NAGY István] N. I.: A kritikának jobban fel kell igyelnie minden mai témájú irodalmi 
műre – mondotta Király István professzor a Tiszatáj ankétján, Délmagyarország, 
1958. február 27., 3. [Beszámoló a Tiszatáj irodalmi estjéről, ahol K. I. tartott vi-
taindítót.]  

Új egyetemi tanárok, Nszab, 1960. augusztus 11., 10. [Sajtóhír arról, hogy kik kaptak 
egyetemi tanári kinevezést 1960 nyarán. K. I.-t mint az ELTE BTK magyar iroda-
lomtörténeti tanszékének újonnan kinevezett egyetemi tanárát említi a szöveg.] 

SZENES Imre: Új klub születik. Keresztapa: a professzor-képviselő, Népszava, 1972. június 
4., 7. [Beszámoló arról, hogyan zajlott K. I. országgyűlési képviselő és egy XI. 
kerületi munkás- és diákfiatalokból álló csoport beszélgetése egy új klub létreho-
zásáról a XI. kerületben.]

LŐCSEI Gabriella: A televízió műsoráról, MN, 1974. február 6., 4. [A televíziós kritikában 
Beszélgetés Király Istvánnal címmel külön szövegegység összegzi Hernádi Miklós K. 
I.-nal készült 1974-es TV-interjúját. A beszélgetés témája: A mindennapok forra-
dalmisága című K. I.-tanulmány.] 

ILLÉS Jenő: Mintatanítás, Tükör, 1975. szeptember 30., 27. [K. I. „tanítási órájáról”, 
amit a Magyar Televízió Korok, versek című adása közvetített.]

ISZLAI Zoltán: Verstanító magyaróra, Filmvilág, 1975. okt. 15., 29. [K. I. „tanítási órájá-
ról”, amit a Magyar Televízió Korok, versek című adása közvetített.]

[– –]: Egyéves a Szovjet Irodalom, Nszab, 1976. március 6., 6. [Összefoglaló K. I. MTI-
nyilatkozatáról, amelyben az általa szerkesztett folyóirat célkitűzéseit ismerteti.] 

KOVÁCS Júlia: Király István akadémikus, Népszava, 1982. július 14., 6.

CSERHALMI Imre: Hol kezdjük?, Nszab, 1984. szeptember 25., 4. [Összefoglaló Király 
Istvánnak az irodalomoktatás fontosságáról szóló interjújáról. Az interjú a Kos-
suth Rádióban hangzott el 1984. szeptember 24-én.]

ILLÉS Lajos: Ki miben tudós?, Népszava, 1985. március 5., 6. [Az azonos című televíziós 
vetélkedőről, amelynek Király zsűrielnöke volt.]

SZABOLCSI Miklós: Ötvenes évek – mai tanulságok, ÉI, 1985. június 28., 5. [Említést tesz 
K. I.-ról, a Csillag felelős szerkesztőjéről és kettőjük közös szerkesztői munká-
járól az 1953 és 1956 közötti időszakban.] (Újraközlés kötetben: Tankönyvhábo-
rú, szerk. PÁLA Károly, Bp., Argumentum − MTA Irodalomtudományi Intézete, 
1991, 422–427.)  
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GROMOV, Oleg: Baráti szavakkal, Lányok, Asszonyok, 1985/10., 36. [A szerző a Né-
pek Barátsága Érdemrenddel való kitüntetésének kapcsán írt Király Istvánnal való 
kapcsolatáról.]

F. S.: Hazaiságról, nemzetköziségről – bizalmiaknak, Népszava, 1985. október 30., 4. 
[Tudósítás K. I. előadásáról, amelyet a szakszervezeti bizalmi akadémia hallgatói-
nak tartott 1985. október 29-én.] 

[FÖLDESI Ferenc]: Szerkesztőségi postaládánkból. Földesi Ferenc megjegyzései Moldvay 
Győző: A Németh László-aér és Felletár Béla: Rovások a „sárhelyi” paternalizmusról 
című cikkéhez, Juss, 1989. június, 106–108. [Arról, hogy milyen előzmények után 
lett K. I. a hódmezővásárhelyi székhelyű Németh László Társaság elnöke 1987-
ben: 107–108.]
Előzmény: FELLETÁR Béla: Rovások a „sárhelyi” paternalizmusról, Juss, 1989. március, 24–31. [K. 
I.-ra mint a Németh László Társaság elnökére vonatkozó részek: 30–31.] 
Reflexió: [FELLETÁR Béla]: Szerkesztőségi postaládánkból. Felletár Béla, a Rovások a „sárhelyi” pater-
nalizmusról című cikk szerzője relektál Földesi Ferenc hozzászólására, Juss, 1989. szeptember–ok-
tóber, 115–116. [K. I.-ra vonatkozó utalás: 116.]  

3. KIRÁLY ISTVÁN 60 ÉVES / KÖSZÖNTŐK

ALFÖLDY Jenő: A tanár úr. Király István hatvanadik születésnapjára, ÉI, 1981. július 11., 4.

KABDEBÓ Lóránt: Király István hatvanéves, Kort, 1981/7., 1099–1101. 

KISS Ferenc: Király István hatvanéves, ItK, 1981/3., 364–365.

KOVÁCS Kálmán: Király István hatvanéves, Alf, 1981/7., 88–90. 

Köszöntjük a 60 éves Király Istvánt, Tiszatáj, 1981/7., 46–69. [A blokkban a következő 
írások szerepelnek: KIRÁLY István: Vallomás a módszerről, 47–54.; CZINE Mihály: Ki-
rály őtanár úr, 55–57.; KENYERES Zoltán: A Galilei-csillagkép, 58–64.; VÖRÖS László: 
A szegedi professzor, 64–66.; TARJÁN Tamás: A harmadik István, 66–69.]

[a Kritika szerk.]: Király István 60 éves, Krit, 1981/7., 16.

NÉMETH G. Béla: Király István hatvanéves, Nagyvilág, 1981/7., 1085–1087.

[a Népszabadság szerk.:] Király István hatvanéves, Nszab, 1981. július 15, 7.

[SZALONTAY Mihály] (szalontay): Király István hatvanéves, MN, 1981. július 15., 4.

TASNÁDI Attila: Király István köszöntése, Népszava, 1981. július 15., 6.

[CS. VARGA István] Cs. V. I.: Élete is tanúságtevő szolgálat: Király István köszöntése, Nap-
jaink, 1981/7., 27. 

4. NEKROLÓGOK, EMLÉKEZÉSEK

AGÁRDI Péter: A „mégis-morál” útkeresője – Búcsú Király Istvántól, Krit, 1989/12., 47–48.

ALFÖLDY Jenő: Búcsú a tanártól, ÉI, 1989. október 27., 10.

BALOGH Ernő: Búcsú Király Istvántól, Új Tükör, 1989. október 29., 23.

BEKE Albert: Kétéle tanítók (Avagy: sirassuk-e Király Istvánt?), Kapu, 1989/12., 52–54.

CZINE Mihály: Búcsú Király Istvántól, Alf, 1989/12., 94–96.

E. FEHÉR Pál: Meghalt Király István, Nszab, 1989. október 20., 7.

GREZSA Ferenc: Király István: 1921–1989, Tiszatáj, 1990/1., 111–112.

GROMOV, Oleg: Király István emlékére, Szovjet Irodalom, 1989/12., 4.

IZSÁK József: Magányos hátvédként, ÉI, 1989. október 27., 10.

KENYERES Zoltán: Király István (1921–1981), Új Fórum, 1989/14. (november 10.), 40.

[− −]: Király István 1921–1989, Szovjet Irodalom, 1989/12., 3–4. [A Szovjet Irodalom 
c. folyóirat magyar szerkesztőségének emlékező írása, amelyet Oleg Gromov nek-
rológja követ.] 

Király István emlékezete, Szovjet Irodalom, 1990/2., 147–154. [Jegyzetek K. I.-ról. Szer-
zők: Alekszandr Prohanov: 147., E. Fehér Pál: 147–148., Szergej Fagyejev: 148., 
Mosztaj Kerim: 149., David Kugultinov: 149., Vlagyimir Ognyev: 149–150., Irina 
Rosztovceva: 150., Szentmihályi Szabó Péter: 151–152., Tandori Dezső: 152–153., 
Tarján Tamás: 153–154.]

Király István sírjára, Nszab, 1989. november 4., 19. [Versek: BEDE Anna: Borostyánle-
vél; HEGEDÜS Géza: Koszorú helyett; CSANÁDY János: Bilincseket túlragyogva; Baranyi 
Ferenc: Ez van.]

[MEDVE Imola] (medve): Elhunyt Király István, MH, 1989. október 20., 11.

MTI: Meghalt Király István, MN, 1989. október 20., 8.

MTI: Király István búcsúztatása, Népszava, 1989. november 7., 5.

[– –]: Böngésző, Magyarország, 1989. október 27., 26. [A lap Böngésző rovatában meg-
emlékezés K. I.-ról, és rövid, jelzésszerű ismertetés Útkeresések című kötetéről.] 

[– –]: Király István halálára, Napjaink, 1989/11., 11. 

N. PÁL József: A hit drámája: Emlékezés és meditáció Király Istvánról, Napjaink, 1990/4., 
30–32.
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PAPP Lajos: Retrospektív: Fölnevelőmnek, Szegednek, s Király István és elsiratott halottaim 
emlékének, Napjaink, 1990/6., 21. [Prózavers]

POSZLER György: Töprengés Király István emlékére, It, 1991/1., 250–252.

PUSZTAI Ferenc: Király István 1921–1989, Kort, 1990/2., 142–143.

RÓNAY László: Rezzenéstelen méltósággal: Király István halálára, Üzenet, 1989/12., 776.

RÓNAY László: Király István (1921–1989), ItK, 1990/4., 571–572.

SZABOLCSI Miklós: Király István 1921–1989, Magyar Tudomány, 1990/4., 480–481. 

SZERDAHELYI István: Király István (1921–1981), Új Fórum, 1989/14. (november 10.), 40.

TAKÁCS Gábor: In memoriam Király István, Sárospatak, 1989/5. (november), 6.

[TASNÁDI Attila] T. A.: Elhunyt Király István akadémikus, Népszava, 1989. október 20., 6.

TURCZI István: A szelídség parancsa, Rádió és Televízió Újság, 1989. november 6–12., 
4. [T. I., a Kossuth Rádió Búcsú Király Istvántól cí mű emlékező műsorának szer-
kesztője röviden ismerteti az 1989. november 10-én adásba kerülő műsor célki-
tűzéseit.] 

UNGVÁRI Tamás: Az ideológus halálára, Kapu, 1990/5., 51–54. 

ZAPPE László: Király István halálára, Köznevelés, 1989/36. (november 3.), 7.

5. KISEBB CIKKEK, TUDÓSÍTÁSOK, EMLÉKEZÉSEK, 
VALAMINT UTALÁSOK KIRÁLY ISTVÁNRA 1989 UTÁN

RIGÓ Béla: Tanúk és tanulságok. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából, Tekintet, 
1993/1–2., 36–41. [K. I. és Illyés Gyula 1955-ös moszkvai útjáról: 39–41.]
Szövegmellékletek: V. A. Krjukov szolgálati naplójából (uo., 42–44.); A. P. Kovaljov szolgálati nap-
lójából (uo., 44–45.)
Ismertetés: OSZTOVITS Ágnes: Király István, MN, 1993. április 19., 11.

DOMOKOS Mátyás: Pilinszky János: Harmadnapon = UŐ: Leletmentés. Könyvek sorsa a 
„nemlétező” cenzúra korában 1948–1989, Bp., Osiris, 1996, 85–96. [Király lektori te-
vékenységéről Pilinszky 1959-es kötete, a Harmadnapon kapcsán: 92–94.]

ZAPPE László: Egy elkötelezett életmű sorsa: Hetvenöt éve született Király István, Nszab, 
1996. július 15., 9.

PÁLFY G. István: Adósság. Király István emlékének, Ez a Hét, 1996. július 19., 12.

[ZAPPE László] Z. L.: Király István-konferencia, Nszab, 1996. december 6., 14.

NYERGES András: Király-díj, hendikeppel, MH, 1996. december 14., 13.

DOMOKOS Mátyás: Levél a Pilinszky-ilológiáról, Tiszatáj, 1997/1., 48–50. [Király lektori 
tevékenységéről Pilinszky 1959-es kötete, a Harmadnapon kapcsán: 49.]

AGÁRDI Péter: Tasi József két könyve József Attiláról (József Attila és a Bartha Miklós Tár-
saság; József Attila könyvtára), It, 1997/1–2., 298–305. [Arról, hogy Tasi József K. I. 
emlékének ajánlotta első könyvét: 305.]  

SZERDAHELYI István: Forradalmiság, Ezredvég, 1997/11., 116–117. [Jegyzet a Hazaiság 
és forradalmiság című K. I.-kötet kapcsán.]

Jancis LONG: Lakatos Imre Magyarországon (ford. DEMETER Tamás), Magyar Filozófiai 
Szemle, 1999/1–2–3., 251–308. [K. I. és Lakatos Imre kapcsolatáról, baráti körük-
ről és közös (kultúr)politikai szerepvállalásukról az 1940-es évek második felében: 
268., 271., 275., 277–278., 295.)  

NYERGES András: Pofonok és túlcirógatások, MH, 2003. március 8., 23. [Kónya Lajos 
1940-es évek végi költészetének korabeli recepciójáról, illetve ezen belül: Király 
Kónya-képéről.]   

BÁNDY Sándor [Alex BANDY]: Lakatos Imre arcai, Beszélő, 2003/12., 92–98. [K. I. és 
Lakatos Imre kapcsolatáról: 94–95.] 
Előzmény: UNGVÁRI Tamás: Elvtárs és spicli jár a csöndben – Részlet egy önéletrajzi esszéből, Beszé-
lő, 2003/11., 66–83. 

MÉSZÁROS Sándor: „Megcsillantanának valamelyes reményt a létezésben”, Irodalmi Jelen, 
2004. július, IX. [Ironikus hangvételű jegyzet Király 1981-es Pilinszky-értelme-
zéséről.]

ALBERT Gábor: A szocializmus védelmében, Kort, 2005/12., 88–91. [Portré K. I.-ról.]
Előzmények: N. PÁL József: „…megbízható műszer a nemzet kezében” (Németh László élete levelekben 
I. 1949–1961; II. 1962–1966; III. 1967–1975), Új Forrás, 2001/4., 72–83. [Recenzió N. L. levélgyűj-
teményéről. K. I. és N. L. kapcsolatáról: 78–81.] (Újraközlés kötetben: UŐ: „A megtartók jöjje-
nek…”, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2004, 63–76.); M. KISS Sándor: Rendületlenül. N. Pál 
József: „A megtartók jöjjenek…”, Kort, 2005/10., 101–105. (Recenzió N. P. J. kötetéről. N. P. J. 
Király István-képéről: 103–105.) 

UNGVÁRI Tamás: Csak posta voltál, ÉI, 2007. augusztus 17., 6. [Németh László és K. I. 
kapcsolatáról egy N. L.-levél apropóján.]

MONOSTORI Imre: Érezni lehetett az együvé tartozást: Gondolatok a Németh László Társa-
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