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ELŐSZÓ 

Borbándi Gyula emlékének 

1950 novemberében Svájcban alapították meg a magyar emigráció népi szárnyához 
tartozó fiatalok a Látóhatár című folyóiratot. Az első számban megfogalmazták az 
akkori szerkesztők – emlékezzünk meg nevükről: Borbándi Gyula, Borsos Sándor, 
Molnár József, Papp István, Vámos Imre – miért is jelentetik meg a folyóiratot:  

„Az otthon tiltakozását, a testtől-lélektől idegen elnyomás ellen, 
akarjuk hallatni az értelem hangján keresztül, aggodalommal és 
éberséggel tekintve az események rohanó sodrának mélyére, hogy 
könyörtelen esztendők múltán is megértsük egymás szavát.” 

A lap fejlécére azt írták: irodalmi és politikai folyóirat. A kezdetektől fogva 
szándékukban állt megőrizni – politikai céljaik bemutatása és fejlesztése mellett – a 
magyar nyelv és kultúra külföldön született értékeit. Már az első számokban is 
közöltek a nyugatra kényszerült íróktól elbeszéléseket, költeményeket, illetve 
kritikákat a nyugaton megjelent magyar nyelvű könyvekről, alkotásokról.  

A Látóhatár – majd 1958-tól az Új Látóhatár – negyven esztendőn keresztül 
szolgálta az magyar emigráció kultúramegtartó hivatását. Nemcsak az irodalmi 
alkotások megjelentetésével, hanem azok ismertetésével, értő elemzésével is. A kis 
példányszámban megjelent művek nagy többsége az idők során szinte teljesen 
elveszett, a könyvtárak nem vették be gyűjteményeikbe ezeket a köteteket. A 
Látóhatár-Új Látóhatár felbecsülhetetlen irodalomtörténeti kincsestár azok számára, 
akik a magyar emigráció kulturális élete iránt érdeklődnek. De nemcsak nekik. Ez a 
folyóirat megőrizte az utókor számára mindazt, ami értékálló alkotásként magyar 
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nyelven megjelent 1950 és 1989 között nyugaton, s melynek csak töredéke lelhető fel 
a magyarországi könyvtárakban.  

Elévülhetetlen érdemei vannak a folyóirat szerkesztőinek abban, hogy tudomással 
bírhatunk mindarról, amit magyar nyelven, avagy valamely idegen nyelven a magyar 
kultúráról megjelentettek.  

Kiadványunk a folyóirat kritikai rovatának írásait gyűjtötte egybe négy kötetben, 
évtizedenkénti bontásban. Az egyes írásokat időrendi sorrendben közöljük, minden 
alkalommal megjelenítve, hogy melyik lapszámban került közlésre. Bár ezek a 
kritikák elsősorban a művekről szóltak, kötetünkben a szerzők nevét helyeztük első 
helyre, kifejezve azt a megbecsülést, mely munkásságuk érdemét is jelzi. Ezeknek a 
filoszoknak szorgalma nélkül ma kevesebbet tudnánk a magyar emigráció 
irodalmáról. Borbándi Gyula, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Hanák Tibor és még 
lehetne a neveket sorolni, kitartóan, értő és elkötelezett objektivitással mutatták be a 
műveket, hangsúlyozva előnyeiket, felvetve hiányosságaikat. Ezekből a kritikákból 
megismerhető a mű, de kibontakozik egy sajátos értékelő-értelmező stílus is. A 
nyugaton élő szerzők ugyanis nemcsak a külföldön megjelent alkotásokat elemezték, 
hanem hangsúlyozottan a Magyarországon megjelent műveket is bemutatták. Az 
egyetemes magyar irodalom bontakozik ki a folyóirat hasábjain, melyre egyetlen 
magyar nyelven megjelenő lap sem vállalkozott ebben a negyven évben.  

Bizton állíthatjuk, hogy ezek a gyűjteményes kötetek áttekintik és reprezentálják 
a magyar műkritika negyven éves történetét. Nélkülözhetetlen forrás mindenki 
számára, aki a magyar kultúra iránt érdeklődik.  
 
Pilisszentkereszt, 2016. szeptember 24.  

Szeredi Pál
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LÁTÓHATÁR 
1950. ÉVFOLYAM 
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 JANUS 
Szembenézve1 
Mindaz, ami a Szovjetunióban felöleli a tudományos, szellemi és politikai 
élet fogalmát, mint ősforrásra a „népek atyjának” termékeny kisugárzásá-
ra vezethető vissza. Nélküle nem lett volna Tyimirjazev, Micsurin és Pav-
lov, rádió és televízió, s mint legutóbb kiderült: komoly nyelvtudomány 
sem. A generalisszirnusz most ugyanis legújabb munkáiban, a világpoliti-
kai feszült kérdései közepette is szakítván időt megsemmisítő kritikával 
revideálja az orosz nyelvtudósok eltévelyedéseit és lefekteti a nyelvtudo-
mány klasszikus alapjait.  

A sztálini vaslogika dühe különösen Marr és Arakcsejev iskolája ellen 
irányul, akik nem ismervén fel azokat a mérföldköveket, amellyel 
Sztálinék Marx tanításait maguk mögött hagyták, a nyelvet termelési esz-
köznek tekintve marxista módszerekkel elemezték a nyelv kérdéseit és 
ezzel – Sztálin szavaival – „az idealizmus mocsarába süllyedtek”. Sztálin 
„talmudistáknak” – és „bibliamagyarázóknak” nevezi Marrékat, akik e 
vulgáris módszerekkel megakadályozták a nyelvtudomány fejlődését.  

Sztálin írásaiban kivezeti a szovjet nyelvtudományt „az igazi virágzás 
széles útjára”, hogy „elfoglalja az első helyet a világ nyelvtudományá-
ban”. Íme néhány idézet a szovjet nyelvtudomány alapjaiból: „A nyelv 
szerszám, eszköz, amelynek segítségével az emberek egymással érintkez-
nek, kicserélik gondolataikat és kölcsönösen megértik egymást” – írja a 
bölcs Sztálin. Vagy tovább: „A szótári szókészlet a nyelv építőanyaga” – 
Márványba vele! – Sztálin elvtárs leszögezte ezután, hogy Marral ellen-
tétben a nyelvet nem lehet elválasztani a gondolkodástól, mert „a nyelv a 
gondolat közvetlen valósága és következésképpen a gondolatok, az esz-
mék nem létezhetnek nyelv nélkül.”  Belkin és Furer elvtárs erre megkér-
dezte a nyelvtudomány atyját, hogy vajon a süketnémákra hogyan érvé-
nyesíti tételét, hiszen nekik nincs nyelvük, s e szerint gondolataik sem 
keletkezhetnek a nyelvi anyag alapján. A generalisszimusz egyszerűen 
csak azt fele1te, hogy az ő tudománya abnormális emberekre nem vonat-
kozik.  

A legjellemzőbb kétségtelenül a nye1vek kereszteződésérő1 vallott 
sztálini elmélet. „Marxizmus és nyelvtudomány” című munkájában 
ugyanis Sztálin azt a tételt állította fel, hogy „két nyelv kereszteződésének 
eredményeképpen az egyik nyelv rendszerint győztesként kerül k, a másik 

                                                           
1 Megjelent a Látóhatár 1950. évfolyam 1. számában. 
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pedig elhal, tehát a kereszteződés nem eredményez valamilyen új, harma-
dik nyelvet, hanem a nyelvek közül az egyiket őrzi meg.” 

Igen ám, de sokan emlékeznek még Sztálinnak a XVI. pártkongresszu-
son elmondott beszédére, ahol pedig ezeket mondotta: „A szocializmus 
világméretű győzelme esetén  a nemzeti nyelvek elkerülhetetlenül egy 
közös nyelvvé fognak összeolvadni, mely természetesen nem lesz sem 
nagyorosz, sem német, hanem valamilyen új nyelv.” 

Erre azután már a „vonalhű” elvtársak is megzavarodtak. Új nyelv nem 
keletkezhet, s mégis új nyelv keletkezik – hol van itt a „vonal”, amihez 
igazodni kell? – „az Ön cikkéből megértettem, – írja például Holopov 
elvtárs –, hogy a nyelvek kereszteződéséből sohasem jöhet létre valami-
lyen új nyelv, a cikk előtt viszont önnek a SzK/b/P XVI. kongresszusán 
tartott felszólalása alapján szilárdan meg voltam győződve, hogy a kom-
munizmusban a nyelvek egy közös nyelvvé olvadnak össze.” Mármost 
melyik tétel a helyes? – Mindegyik a maga idejében – adja meg J. Sztálin 
a bölcs választ. 

Ebből aztán Holopov elvtárs megérthette, hogy egy kommunistának 
mennyire rugalmasnak kell lennie... 

Moszkvában és a Keleteurópai államokban nemrégiben egy érdekes 
színdarabot adtak elő „Moszkvai jellem” címmel. Főhőse egy gyárigazga-
tó, akit az egész üzem tisztel és szeret. Az idők folyamán azonban kiderül, 
hogy mégis van két hibája. Az egyik az, hogy önérzetes, sokat beszél ön-
magáról, gyáráról, közösségéről, munkájáról, a másik pedig; eléggé szűk 
látókörű mindent csak feladatai szemszögén keresztül lát. Ebből születik a 
bonyodalom. A gyár szomszédságában egy textilüzem van, melyet egy 
asszonyigazgató vezet. A textilgyár igazgatónője felkeresi az igazgató 
elvtársat s kéri, hogy készítse el új találmányukat, mely forradalmasítaná 
a textilipart. Ezzel az új géppel messze túlszárnyalná a kapitalista üzemek 
kapacitását, s a szovjet asszonyok számára olyan bő textilanyag választé-
kot nyújtanának, mint sehol a világon. 

A gépgyár igazgatója azonban nem vette át a rendelést, nem illett bele 
a gyár ötéves tervébe. Igen ám, de a textilgyárban dolgozik a gépgyár 
igazgatójának a felesége, amikor neki sem sikerül férjét meggyőzni, 
„kommunista módon” áll ki ellene; nyilvános pártgyűlésen leplezi le férje 
csökevényeit. Igazgatónk most már teljesen pártszerűen jár el. Belátja 
tévedését, s bolsevik lendülettel fog hozzá a találmány legyártásához. 
Feleségének azonban nem tudja megbocsájtani, hogy állást foglalt ellene, 
úrrá lesz rajta a „burzsoá csökönyösség és dac”, nem jár haza sem étkez-
ni, sem aludni, sőt házastársi kötelességeinek sem tesz eleget. 
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Ezt a bonyodalmat is a minden sebet begyógyító „szovjet közösség” 
oldja meg. Egy eljegyzésen találkozik a házaspár, ahol az igazgató elvtárs 
bevallja, hogy mégis csak szereti feleségét. Tizenkét évig éltek együtt – 
csak úgy –. Most elmennek az anyakönyvvezetőhöz. 

Íme az új szovjet ember, a „Moszkvai jellem”. Nem ma született, több 
mint harminc éven keresztül gyúrták, faragták, alakították, hogy a „szoci-
alista termelés magasabbrendűsége”, a szovjet kultúra, technika, a társa-
dalmi fejlődés tökéletességének az elérése után kiadják az emberi tökéle-
tesség megtestesítőjét is, az új embertípust, a szovjet „Über – mensch”-et. 
Nemcsak a világ oszlott ketté tehát, de a két világban más és más embe-
rek is élnek. Az egyikben a „polgári burzsoá dekadens, rothadt társadal-
ma”, míg a másikban az egészséges kollektív közösség, az élettől vidám, 
erős szovjet emberek. 

Ez az emberi ideál-tipus azonban nem mindenben fedi a szovjet való-
ságot. Akik közelebbi kapcsolatba kerültek az orosz néppel, akár a „fel-
szabadítás”, vagy a nagy orosz realista irodalom útján, tudják, hogy a 
Szovjetunióban sem kizárólagosan „moszkvai jellem”-ek élnek. Maga a 
szovjet múlt sem volt nagyon alkalmas arra, hogy pl. a szovjet polgárok-
ban kifejlődjék a magántulajdon iránti tisztelet. Emlékszünk a harmincas 
évek nagy bandita garázdálkodásaira, amikor nap mint nap lehetett levet-
kőztetett, ruhájuktól megfosztott embereket látni a moszkvai utcán,vagy 
az oly hírhedtté vált „mestertolvajokra”. Az orosz irodalom sem kendőzi 
ezt a tolvajlásra való hajlamot .Gogol bemutat egy szeminaristát, aki min-
dent ellopott, amit csak látott. Soschenkó humoreszkeket irt arról, hogy 
mi mindent lopnak a Szovjetunióban. Vagy ott a legnagyobb csibész, Ilf 
és Petrov „Osztap Bendere” aki szinte legendáshirű alakká nőtt az orosz 
nép körében. 

Nemrégiben új törvény jelent meg a Szovjetunióban, mely az asszo-
nyok megerőszakolásának a büntetését háromszorosára emeli. Úgy látszik 
ismét kiújult ez a régi orosz betegség. A törvény, mely az asszonyok 
megerőszakolásáért eddig öt évet írt elő, most felemeli ezt l0–15 évig. A 
fiatalkorúak megerőszakolását eddig nyolc évvel büntették, a törvény 
most l0–20 évre emeli. A „kollektív-megerőszakolást”, (aki Soloehov 
„Csendes Don”-ját olvasta, talál ilyen részleteket), pedig huszonötévi 
fegyházzal fenyegetik. 

Minderről azonban hallgat a szovjet propaganda. Újságokban tilos írni 
róla, hiszen sajátságos fényt vethetne az új szovjet emberre, ki csaknem 
olyan jellem, mint ahogyan a szovjet közélet micsurinjai lombikjukban 
előállítani szeretnék. 
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A magyar kommunisták zsdanovjainak ösztönzésére teljesen átszer-
vezték odahaza az írószövetséget. Megalakult az Írószövetség Pártszerve-
zete, s a „Csillag” c. folyóiratot új formában, Benjámin László, Király 
István, Lukács György, Szabó Pál, Veres Péter és Aczél Tamás szerkesz-
tésében a szövetség rendelkezésére bocsájtották, hogy hasábjain állandó-
an napirenden tartsák a „szocialista kultúra, s ezen belül a szocialista iro-
dalom problémáit”, különös tekintettel a tervbe vett Írókongresszus sike-
rére. 

A programot, mindjárt az első számban Aczél Tamás, a felelős szer-
kesztő adja meg, s Király Istvánnak a kivesézésén keresztül mutat rá a 
népidemokratikus írók előtt álló feladatokra. Nemrégiben jelent meg Ki-
rály „Népi demokráciánk irodalma” c. füzete, melyben a szerző átfogó 
képet próbál adni a 45 utáni irodalomról, nem is annyira kritikai, mint 
inkább ismertető céllal. Az objektivitás azonban a legfőbb bűnök egyike 
odahaza, a dialektikus gondolkodás szerint pártszerűtlenséget jelent, 
vagyis Aczél szavaival, Király egyszerűen regisztrálja irodalmunk jelen-
legi helyzetét, anélkül, hogy tovább fejlesztené és az egyes területekre 
alkalmazná Pártunk elvi iránymutatását. Ezzel a summázással teljességé-
ben elmarasztalja Király tanulmányát, melyet részleteiben a Bolsevik Párt 
1925-ben kiadott irodalompolitikai határozatával, valamint Révai és Hor-
váth Márton írásaival üt agyon és ítél önhatalmúlag önkritikára. Különö-
sen figyelemreméltó a népi irodalomma1 kapcsolatos vita, mely nyílt be-
lepillantást enged a kommunista gondolkodásba és logikába. Király 
ugyanis a népi irodalom bizonyos tévútra siklását (kommunista szem-
szögből nézve) egy „segítő, támogató, fejlett proletár irodalom” hiányá-
ban látja, mely Aczél szerint annyit jelent, mint „lebecsülni a Kommunis-
ta Párt szerepét, mely abban az időben nemcsak élt és szervezte a magyar 
munkásosztály harcát, hanem elvi irányítást adott a Társadalmi Szemlén, 
a Gondolaton, stb. keresztül”. De Aczél gondolatfűzésében még ennél is 
tovább megy; „A népies írók helytelen működésének okát a proletáriroda-
lom vállára tenni annyit jelent, mint a felelősséget teljes egészében leven-
ni róluk”, s „helytelen” irányukért a Kommunista Pártot tenni felelőssé. 

Ezen a színvonalon folyik tovább a mai írószövetség kongresszust elő-
készítő vitája, melytől a magyar szellem jeruzsálemi távolságokkal kívül 
áll. A kommunista propagandairodalom szeminaristái felé pedig az egyik 
legilletékesebbet, a kommunista Lukács Györgyöt idézzük; „A marxiz-
mus csakugyan a Himalája a világnézetek között. De azért a rajta ugráló 
nyulacska nem nagyobb állat, mint a síkság elefántja.” 
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Egy esztendővel ezelőtt szűnt meg a VÁLASZ, a magyar szellemi és 
irodalmi élet utolsó fóruma a bolsevizált országban. Vele együtt a magyar 
szellemi ítéltetett halálra, hiszen azok számára, akik életüket egy nép sor-
sára tették fel, a hallgatás egyenértékű a halállal. 

A VÁLASZ mérföldkő volt a magyar szellemi életben. 1946-os prog-
ramjában ugyan Illyés egy célt tűzött ki; a parasztság tökéletes szellemi és 
anyagi egyenjogúsítását, mégis a VÁLASZ nem osztályban, hanem a 
nemzetben gondolkodott. „A magyarság vagy demokrata lesz – írta Illyés 
47-ben –, vagy semmi sem lesz.” De a mi demokráciánk is vagy magyar 
lesz vagy semmilyen sem. Tudjuk, magyar sem lett és demokrácia sem 
lett. Ezért kellett Illyésnek is feladnia azt a harcot amit 46-ban maga elé 
tűzött. 

A VÁLASZ utolsó napvilágot látott száma a magyar szellemi és tudo-
mányos élet végső segélykiáltása volt. Ettől az időtől kezdve teljesen 
megszűnt Magyarországon az írás, és a gondolkodás szabadsága, s az 
irodalmi élet területén, hol Zrínyi és Petőfi, Arany, Ady, József Attila 
sugározta a magyar szellemet, ma Majakovszkij és Ehrenburg epigonok 
pártpropagandája harsog. A Válaszban szólalt meg utoljára az élő magyar 
irodalom, Németh László, Szabó Lőrinc, Sőtér, Weöres Sándor, itt fejte-
gette Haynal professzor antimarxista történelemszemléletét, miszerint az 
újkori történelem mozgató ereje nem az osztályharc volt, hanem az em-
bernek a géphez való viszonya. A Válasz utolsó számában hangzott el a 
magyar szellem felé a történelem végparancsa Fazekas László „Atlantisz” 
című allegorikus versében 
 

„A büszke földrész! Liliom ruhában  
Tetszelgett rajta ember, cifra lét  
tobzódva öltöztette szellemét.  
Atlantisz nincs. A pompa-rend ziláltan  
csapzott gubanccá vált az emberárban. 
 
Atlantisz van. Rád hagyta örökét;  
mit rejtett zúgva vész ár hordta szét. 
Tebenned él Atlantisz új ruhában. 
Te vagy. Mi benned felsőbb körre tör,  
nem pusztul el; az őrtorony ledől,  
a bánya omlik,ég s föld széthasad;  
fogoly maradsz. Bezárul a földi kör  
e zártság: nyűg, e rabság meggyötör. 
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Itt kell maradnod, ez a feladat.” 
 

Talán a magyar szellem jelszava is lehetne ez az utolsó mondat, azoké 
a magyar íróké, művészeké, gondolkodóké, akik a két út közül a rögöseb-
bet, az „együttélés”, a „belső emigráció” nehéz útját választották, minden 
aggodalom, szorongás, de kérlelhetetlen parancs is benne van ebben a 
mondatban; 

„Itt kell maradnod, ez a feladat!” 
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JANUS 
Hogy szítta tele magát Szabó Pál a marxista-leninista mezőgazdaság 
tudományából?2 
Ezt fejtegeti a jeles paraszti elbeszélő a „Csillag” egyik legutóbbi számá-
ban, könnyed, mesélő stílusban, mintha a téli estéken, kukoricafosztás 
közben a borjúnak tartott atyafiakkal önmagát újkapunak nézetné. A rege 
természetesen a világ hét csodájának országáról szól és már csak annál 
felettébb is érdekes, mert Szabó Pál régebben nem ily elvont dolgokkal 
szokta teleszívni magát. 

A „Kacsalábon forgó vár” Moszkvától csupán 36 kilométerre fekszik 
és úgy hívják, hogy a Lenin Mezőgazdasági Akadémia Kísérleti Telepe. 
„Amíg idáig én eljutottam, egy kicsit most is szédülök” – jegyzi meg be-
vezetőül a nyomaték kedvéért a mesemondó, majd minden teketória nél-
kül, „inmedias res” belevág a mondókába. Az első csoda a szocialista 
köztársaságok uniójában a kaucsuk. (Tessék helyesen értelmezni, a kau-
csuk, amiből a pingpong labda is készül.) Maga a kaucsuk ugyan még 
nem csuda, a csuda az, hogy nem volt és mégis lett. Hogyan? Hallgassuk 
csak: „A bolsevik párt kiadta a jelszót a tudósoknak, hogy azonnal találni 
kell olyan növényt, amiből kaucsukot lehet gyártani. A szovjet tudósok 
erre ahányan, annyifelé eredtek neki a nagy szovjet mezőknek. Nézték, 
vizsgálták, kutatták az összes feltalálható növényeket. Így akadtak rá a 
gyermekláncfűre, vagy gólyavirágra, kaucsukot fedeztek fel benne…”. 
Akik felfedezték Sztálin-díjat kaptak, akiknek nem sikerült, tartós, de 
nem egészen önkéntes északi útra indultak… 

Kaucsuk tehát már volt, búza azonban csak gyéren. Liszenkóék akár-
hogy is vizsgálták ezt a kérdést, sem a keresztezés, sem a sűrű vetés nem 
segített, a szár nem bírta a kalászt, évről-évre ledől. Mi történt ekkor? 

„Sztálin megnézte a kérdést közelebbről – folytatja a nagy mesemondó 
–, tanulmányozta és azt javasolta, hogy ne sűrűn vessenek grammos, vagy 
félgrammos kalászra, hanem úgy vessenek, hogy egy négyzetméterre ne 
jusson sok, de egy kalászban legyen sokkal több szem. Ez az elmélet ki-
tűnő és ennek alapján következő a helyzet: ...Száz mázsa búza terem egy 
hektáron!” 

Szabó Pált itt ismét szédülés környékezte, Odercky elvtárs, Liszenkó 
helyettese azonban fellocsolta egy kancsó vodkával. 

                                                           
2 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 1. számában. 
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Tette ezt a legjobb időben, mert Sztálin elvtárs ezzel olyan fejlődést 
indított el, ami meg sem állt az ágasbúzáig. Hát ez meg mi a fene? – néz-
hetnének össze a jámbor olvasók. Szabó Pál azonban ünnepélyes hangba 
csap át; „én itt nem állok meg, felemelem a kezem, ami azt jelenti, hogy 
valamit mondani akarok. És hát mondom.” Hosszas, csűrés-csavarás után 
annyit tudunk meg, hogy ez olyan búza, amelynek ága van, mint teszem a 
bodzának. „A szár zöldes vastag... A búza meglehetősen sűrű és jó köté-
sig ér, s gyermektenyérnyi búzafejek tengere borítja a táblát.” – olvashat-
juk a továbbiakban. 

E sorok íróját egyszerre nem is a magyar de az orosz követség felé vi-
szi a honvágya, amnesztia vizűmért. Lelki szemei előtt már-már megjele-
nik a búzafák dústermésű kánaána és a szocialista munkaverseny nyomán 
a minden földi jóban bővelkedő szovjet haza, amikor a nagy mesemondó 
egy közbevetett, furfangosan kaján mondattal úgy elveszi az illúziónkat, 
hogy szinte látjuk bajusza mögül huncutul mosolyogni, „Ez itt bent az 
előadóteremben – esik le az állunk – a virágokkal megrakott asztal mellett 
olyan logikusan, olyan megfellebezhetetlenű1 hangzott, hogy abba hiba 
nincs.” 

Ami pedig ezek után következik, abból Kodály operájának hőse is ta-
nulhatna. „Én többször is megkérdeztem a helyszínen, míg végre most le 
merem írni, hogy láttam egy tehenet, amely a múlt évben 17.600 liter tejet 
adott. Ebből a tejmennyiségből 66 liter tej esik egy napra! De mert a te-
hén nem egyformán adja a tejet, a legjobb napi teljesítménye ennek a te-
hénnek napi 80 liter tej volt!” 

Ha valaki még mindég azt hiszi, hogy a tej esküdt ellenség, maga Sza-
bó Pál is komolyan veszi mindezeket, úgy a következő mondatából min-
dent megértünk: „Kicsit pihenek, Mert amíg leírtam ezt a tényt, leírtam 
ezeket az adatokat, egy kicsit elfáradtam.” Ennél többet mondóan ma nem 
lehet többet írni az orosz mesevilágról. Odahaza nagy jövés-menés törté-
nik, egyik küldöttség a másikat váltva tekinti meg a szovjet kirakatokat és 
önti betűbe lelkesedését. Ám, akik nem a szájukon keresztül hallanak, 
megértik az ilyen mondatok értelmét: „A kisborjakat 18-20 fokos hideg-
ben nevelik, s előre tudják jó, vagy rossz tulajdonságaikat” Avagy „Kati 
Zsigmondnak nagy feladata lesz odahaza. Elő kell vennie a jobbik eszét, 
míg erről és sok minden másról Hajdúböszörmény büszke hajdúivadékait 
az igazságról meggyőződteti.” 

A mi népünk majd mindig kétféle emigrációban élt: külső és belső 
emigrációban. Nem csak mi vagyunk hontalanok, akik Európa és a világ 
országútjait tapossuk, de azok a milliók is, akik „nem lelik honjukat a 
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hazáiban.” Talán az utóbbiak felé szólalt meg – a megszabott körülmé-
nyek között – Szabó Pál lelkiismerete, amikor az alábbi sejtelmes sorok-
kal fejezi be elcsodálkozását: „Én is elvetem jelen írásomban a füvek, 
nővények és fák magvait és lehetetlennek tartom, hogy szerény kis veté-
semnek ne lenne némi aratása.” 

HÁT EZ NEM RIO DE JANEIRO! 
Osztap Bender, a legendás hírű szovjet csibész, a török alattvaló fia 

szokta mély undorral emlegetni ezt a kedvenc mondatot a szovjet állapo-
tok láttán. Számára Rio de Janeiro testesítette meg azt a másik világot, 
ahol nincs szocialista munkaverseny, bürokrácia, kultúrőrület, vállalkozá-
si korlátozottság s ahol még a csavargókból lett milliomosok is tiszta pol-
gárként élhetnek. Mert azok aztán a „koponyák”! 

Ha Osztap történetesen a magyar Népköztársaságban is csavarog, ott 
talált volna csak koponyákat”. Az egyik éppen most írja nagy „szocialis-
ta-realista” remekművét, s a lapok hasábjain részletesen ismerteti mun-
kamódszereit. (Az alábbi sorok Vészi Endre „író” vallomása egy most 
készülő regényről.) „Mint ahogy ipari munkásaink, a szovjet példa nyo-
mán elérkeztek oda, hogy öntudatosan közzéteszik eredményeiket és küz-
delmeik történetét, ugyanígy szeretném közölni én is az olvasóval és író-
társaimmal munkaközbeni gondolataimat… Az eszmei mondanivaló tel-
jes tisztázottságával határoztam el, hogy egy nagy, épülő hidunkat válasz-
tom regényem színhelyéül… Kimentem a hidra… Az alapszervi párttitkár 
mindjárt megértette, hogy a regény írását elő kell segíteni. (Maga adott 
tanácsot az adatgyűjtés munkamódszerét illetően.) Tervszerűen kell ha-
ladni, mondotta, készítsünk tervet arról, hogyan vesszük sorra az esemé-
nyeket. Ez a tervszerűség nagyban segítette munkámat... Itt a Hídon is a 
munka alakulása, a selejt csökkenése, vagy növekedése jelzi, hogy milyen 
mértékben érvényesül a Párt befolyása, A Párt vezetése, szervező és moz-
gósító ereje úgy támasztja alá az egész építkezést, mint a hídszerkezetet a 
pillér. A párt ábrázolása a regényemben az egész szerkezet, a mondaniva-
ló, és a történet alapja. 

Felmerült munkámban élő nagyjaink ábrázolásának kérdése. A munká-
sok ott őrzik maguk mögött Rákosi elvtársat, mintha helyeselné egy-egy 
kiemelkedő teljesítményüket, s csóválná a fejét, hogyha a selejt felszökik. 
Ugyancsak teljes életszerűségében tér vissza minduntalan a munkások 
közé Gerő elvtárs alakja… Az élmény ereje formálja ki élő nagyjainkat a 
munkások képzeletében, tudatában. Ezen a nyomon indul el az író is…” 

HÁT EZ NEM RIO DE JANEIRO!! 
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JANUS 
A hamburgi osztálytalálkozó3 
1928-ban jelent meg Sklovszkij jeles orosz irodalomkritikus „Hamburgi 
osztálytalálkozó” című könyve Moszkvában. Sklovszkij elmondja köny-
vében, hogy Hamburgban a díjbirkózók között az a szokás, hogy éven-
ként egyszer összegyűlnek zárt ajtók mögött és igazságos versenyt ren-
deznek. Zárt ajtók mellett – ahol nincs közönség – sorozzák be a birkózó-
kat osztályokba. Ezt nevezik „Hamburgi osztályozónak”. Az azóta betil-
tott „hazafiatlan könyv” bevezetője szószerint így hangzik: ...„A hambur-
gi osztályozó rendkívül fontos fogalom. Valamennyi birkózó a küzdelmek 
során csalásokon szokta törni a fejét és kétvállra fekszik a vállalkozó pa-
rancsára, De a birkózók évente egyszer összejönnek egy hamburgi kocs-
mában. Zárt ajtók és befüggönyözött ablakok mögött birkóznak. A birkó-
zókat itt az igazságnak megfelelő osztályokba sorozzák: hogy ne szélhá-
moskodhassanak. Nekünk nincs ilyen „hamburgi osztályozónk”, nincs 
versenyünk, nincs az, ami módot adna bizonyos hivatalos értékek átérté-
kelésére. Hamburgi osztályozásra van szükség az irodalomban is.” 

Ezek a sorok mindennél élesebb fényt vetnek, nemcsak a szovjet, de a 
mai magyar állapotokra is. Bizony a népidemokratikus szellemi életben is 
„hamburgi osztályozóra” volna szükség. E szerint Aczél Tamás , Kuczka 
Péter, Benjámin László, Déry Tibor, Darvas József, Bóka László, Karin-
thy Ferenc, stb, egyszerűn nincsenek. Ezek meg csak a városba sem jut-
hatnának be. Veres Péter – kétséges (gyakran nincs formában), Szabó Pál 
és Nagy Lajos nem él „sportszerűen” és ilyenkor nem lehet rájuk számí-
tani. 

Az első osztályba, az igazi értékelés alapján azok az írók és szellemi 
emberek kerülnének, akiket odahaza megfosztottak az írás, gondolkodás, 
az alkotás lehetőségétől vagy szakszerűn mondva „elvannak tiltva”, más-
részt pedig azok, kik Európa és a világ különböző államában, száműze-
tésben élve várják a hazatérés pillanatát. 

                                                           
3 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 1. számában. 
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JANUS 
A hallgatás és elnyomatás kora4 
Valószínűleg ilyen néven vonul be a bolsevizmus az orosz és a 
keleteurópai népék történetébe. Hallgatás, vagy behódolás – ez a sorsa a 
munkásoknak, parasztoknak, tisztviselőknek, gondolkodó és alkotó mű-
vészeknek egyaránt. Amíg azonban a tömeg, a nép passzivitásával újabb 
és szerencsésebb korokra menti át magát, az alkotó számára a hallgatás 
egyenértékű a halállal. Mert vagy önkéntesen félreáll, mielőtt könyveit, 
műveit betiltanák (ha egyáltalán megjelenhetik), és őt magát lecsukják, 
vagy pedig behódol Moszkva urainak, ódát ír a termelésről, vagy him-
nuszt Sztálinról, megtagadva ugyan énjét, lelkét, művészetét, ám megme-
nekül az éhhaláltól. 

Nemrég igen érdekes előadást tartott Nikolas Nabokov emigráns orosz 
zenekritikus Sosztakovicsról, a neves szovjet zeneszerzőről, Berlinben, a 
„Kulturális Szabadság” kongresszusán. Sosztakovics pályája és életműve 
legjellemzőbb példája annak, mi vár egy totális államban az alkotó mű-
vészre, s melyek azok a feltétételek, amelyek között dolgoznia kell. 

Dimitrij Sosztakovics a legtehetségesebb szovjet zeneszerzők egyike. 
Már a harmincas években a legnagyobbak köze sorolták, és jóllehet akko-
riban mindössze huszonöt éves volt, műveit nemcsak az orosz, de a leghí-
resebb amerikai zenekarok is játszották. Zenéjében a XIX. század orosz 
zenéjének a klasszikus hagyományait egyesítette a Nyugat legfrissebb 
áramlataival (Debussy, Bartók) s a fiatalság lirizmusából fel-feltört bol-
dog, sugárzó életvidám mondanivalója. A nyugati zenei közvélemény 
kezdettől fogva nagy érdeklődéssel és szimpátiával figyelte fejlődését, 
jóllehet nem mindenki értett egyet esztétikai felfogásával és egyéni stílu-
sával. A század egyik legnagyobb zeneszerzőjének tartották. 

1957-ben azután váratlanul „tudtunkra adta” a Pravda, hogy Sosztako-
vics zenéje tulajdonképpen „dekadens és korrupt”. Operáit zene helyett 
„csörömpölésnek” nevezte, s felszólította, hogy hagyjon fel „formalista 
elhajlásaival” s olyan zenét írjon, amelyet a dolgozó tömegek is értenek 
és élveznek. 

Felhívjuk a nyájas olvasó figyelmét arra a köztudomású tényre, hogy a 
Pravda vezércikke és egy nyugati zenekritikus véleménye között alapvető 
különbség van. Míg ugyanis az utóbbi bíráló csupán egyéni benyomásait 

                                                           
4 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 1. számában. 
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közli a közönséggel, addig a Pravda vezércikke körülbelül egyenértékű 
egy rendőrhatósági intézkedéssel. 

E cikk után két esztendőn keresztül szidták, ócsárolták, üldözték Sosz-
takovics zenéjét szerte Oroszországban. Nem volt az az állami vállalat és 
zenekar, mely a műveit kiadta, illetve bemutatta volna. Sosztakovics egy-
szerűen meghalt a művészet számára. Külföldi látogatók, kiknek sikerült 
őt felkeresni, megöregedett, összetört embert találtak, aki már-már művé-
szetét is hajlandó volt feladni. Ezidőben zenésítette meg azokat a régi 
angol költeményeket, amelynek témája a halál, száműzetés és teljes meg-
semmisülés. Ezalatt a két esztendő alatt hasonlott meg Sosztakovics ön-
magával. Hogy művészetét és tehetségét egy utolsó próbálkozással meg-
mentse, igyekezett visszanyerni a Politbüró bizalmát. Könnyű, egyszerű, 
érthető muzsikát kezdett komponálni, s Ötödik szimfóniáját már a rend-
szer tömjénezése közben mutatták be Leningrádban. A háború utáni évek 
azután ismét meghozták Sosztakovics életkedvét. A szovjet kormány a 
nehézségek és a veszély hatása alatt kénytelen volt politikát változtatni. 
Sosztakovics számtalan orosz művésszel együtt mindebben a régvárt sza-
badsághírnökét üdvözölte. Alkotásaiban egyszerre ott áll a harcoló orosz 
katonák mellett, a honvédelem nemes eszménye megtermékenyíti művé-
szetét. Sosztakovics a „SZOVJETUNIÓ-HŐSE” lesz egyszeriben.  

Helyzete szinte megingathatatlannak látszik. Ám ez a szabadság rövid 
életű volt. A háború után a kormány ismét szorosra fűzte a gyeplőt, és 
megkezdődtek a „tisztogatások”. 1948 februárjában már nem a Pravda, 
hanem a Politbüró ítélete látott napvilágot, mely szerint Sosztakovicsot 
„formalistának” és dekadens és korrupt” nyugati művészet majmolójának 
bélyegezték. 

A hullámok egyszeriben összecsaptak a „SZTÁLINGRÁDI SZIMFÓ-
NIA” szerzőjének a feje felett. Ám Sosztakovicsnak már praxisa volt az 
„önkritika gyakorlásában” s egy hónap sem telt el már olyan önkritikát és 
hűségnyilatkozatot jelentetett meg a Pravdában, mint annak a rendje! 
Nem kétséges azonban, hogy Sosztakovics bensőjében, emberi és művé-
szi magatartásában igazán soha nem fog a Politbüró követelményeivel 
egyet érteni, hiszen ezzel nemcsak önmagát, de a művészetét és az alkotá-
sait tagadná meg. És, hogy ez mennyire így van, láthattuk a legutóbbi 
New-York-i kommunista „békekongresszuson”, ahol Sosztakovics szinte 
tűvé tette a várost Stravinszkij legújabb lemezeiért, s előadása előestéjén a 
Bartók hangverseny után hosszan üldögélt magába mélyedve a Town Hall 
egyik páholyában.  
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Dimitrij Sosztakovics példája azonban nem egyedülálló eset a Szovjet 
és az általa leigázott államok szellemi életében. Gondolkodók, írók, tudó-
sok, zeneszerzők, művészek ezrei és ezrei ítéltetnek éh-halálra, vagy be-
hódolásra ott, ahol mintegy arculcsapásul, „Szabadság”-gal kell az embe-
reknek egymást üdvözölniök. 
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JANUS 
Az elsodort emigráció5 
Ha 1945. január 13-án, hat esztendővel ezelőtt örökre le nem zárja szemét 
az újkori magyar szellem egyik legnagyobb magyar géniusza, Szabó De-
zső, bizonyos, hogy a magyar sors kérlelhetetlen ostorozója lenne az 
emigrációban. Az Egész Látóhatár, az Elsodort Falu, a Segítség, a csodá-
latos élet szerzője egyetlen nagy csodálkozássá testesülne, ha a Rákóczi-
térről ismeretlen helyre hurcolt koporsójából a Mester belépne a magyar 
szocialista Népköztársaságba. Mielőtt ugyan bekapcsolnák a termelésbe, 
útját sürgősen nyugatra venné – hiszen a látvány, ami odahaza fogadná, a 
sírban sem hagyna neki nyugtot.  

Egy megrabolt, kifosztott, idegen étvágytól elbitorolt, szerencsétlen or-
szág minden fájdalma és reményeként lenne hontalanok tízezreivel, hogy 
annyi évszázad megpróbáltatása után, íme itt van az az emigráció, mely-
nek nemcsak, hogy legtöbb esélye van a hazatérésre, de a magyar jövő, a 
nagyobb kenyér, és a magyar feltámadás legigazibb reménysége is lehet. 
Ám itt kinn rándulna csak a Mester valódi csodálkozássá. Ha voltak még 
illúziói a magyar jövőt illetően, úgy néhány sajtóterméket kellene elol-
vasnia, vagy néhány megrekedt gondolkozású ember elképzeléseit végig-
hallgatnia. Ha a kisajtolt, agyonsztachanovizált munkás sorsa jajdulna fel 
benne, azt mondanák neki, hogy milyen jó volt a Horthy-időkben. Végső 
mentsvárként, nagyon kétségbeesve, a magyar paraszt „jövője” érdekelné, 
és tenne javaslatot: így válaszolnának sürgetésére: Nézze Szabó atyafi, mi 
mindnyájan a magyar parasztért dolgozunk. Mindnyájan benne látjuk a 
magyar jövő alapját. Igazán jó sora csak az első háború előtt és a két há-
ború között volt a magyar parasztnak. Hogy mennyire a szívünkön fek-
szik a magyar parasztság sorsa, köldökig ér a bajuszunk és az ünnepé-
lyekre még csizmát is húzunk.  

Még odahaza olvastunk egy szatírát, amelyben az elmúlt Magyaror-
szág három derék képviselője egy elhagyatott szigeten megalapította az 
elmúlt huszonöt év Magyarországát, Pinduniát. Az emigráció nagy része 
még ennél is nagyobb államszervezési trapézmutatványban produkálja 
magát, vagy legitimistákká, vagy fasisztákká. Ez nem a magyar népnek, 
de nekik jelentene könnyű életet, több földet, s még vagy ezer évet…! 

                                                           
5 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 1. számában. 
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A Mester hat esztendeje örök álmát alussza. Az új „honfoglalást” egy 
süket korban álmodta meg, mely a bolsevizmuson és az úri Magyarorszá-
gon túl építőkocka lesz. 
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BOROSSAY IMRE 
L'inde devant l’orage6  
(India a vihar előtt.) 
 
Dollármilliók és amerikai fegyverszállítmányok ellenére Csang-Kai-Sek 
uralma megdőlt Kínában. A Kuomintang korrupt és klikk-érdekek által 
irányított vezetői nem számoltak a kínai nép jogos kívánságaival, a néplé-
lekből feltörő vággyal egy modern társadalmi berendezkedés után. Az 
eredmény ismeretes, rövidebb vagy talán (de előreláthatólag még) hosz-
szabb ideig Mao Kínája Moszkva szekerét fogja tolni. 

Nyugaton ma egyre többen gondolnak arra az eshetőségre is, hogy egy 
szop napon India is követheti Kína példáját. Ez magyarázza meg Mende 
Tibor könyvének sikerét, aki őszinte realizmussal tárja az olvasó elé a 
három év óta független INDIA súlyos létkérdéseit. Igaz hogy három év 
nem elégséges egy önálló nemzeti élet megteremtésére, de azt máris meg 
lehet állapítani, hogy e téren a haladás feltételei, miként állnak. Mende 
Tibor kételkedik, hogy a jelenlegi vezetők meg tudják oldani az eléjük 
tornyosuló és sokrétű problémát, végre tudják-e hajtani azokat a reformo-
kat, amely nélkül a lakosság az marad, és úgy marad, ami volt: „A fan-
tasztikum és a hihetőség határán túlmenő nyomor.” 

INDIA szabadsághősei Gandhi, Nehru, Patel (nemrég halt meg) való-
ban nagyok, azonban a nagyságuk eltörpül a megoldásra váró problémák 
sötét árnyékai mellett: éhség, túlnépesedés, babona és a vallási fanatiz-
mus, a kasztrendszer és a szociális igazságtalanság. 

Könyvének egyes fejezeteiben a szerző élethűen adja a hindu nép való-
ságos életét, mellőzi a mahajah-k „tudomány és művészet” szeretetének 
dicsőítését. De bemutatja, inkább az eddigi szokásos könyvekkel ellentét-
ben a „városok dzsungelje”-it , Átéli az olvasó „a,nyugati látogató bor-
zalmait, aki először teszi be lábát hindu városba.” 

Milyen rendszer tudja orvosolni INDIA bajait? 
Egy nyugati értelemben vett formális demokrácia? Önmagában ez már 

itt nem elégséges forma, nem is elégíti ki a hindu népet, mint ahogy nem 
nyugtathatja meg a béklyóból és a gazdasági, politikai passzivitásból ki-
lépő többi ázsiai színes népét sem. 

Vagy India is Kína nyomdokaira lép? 

                                                           
6 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 2. számában. 
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Nem szükségképpen! Állapítja meg a szerző, ha INDIA és Pakisztán 
felszámolják a viszálykodásukat és ha a nyugati tőkeerős országok lehe-
tővé teszik az ország termelőerejének gyors kifejlesztését minden ki-
zsákmányolás nélkül. Egyidőben jókarattal, de erős kézzel végrehajtják 
azokat a gazdasági és társadalmi reformokat, amelyek nélkül „INDIA, 
mint minden más gyarmati ország, amelynek a múlt hibáinak kiküszöbö-
lése a legelső szükségszerűség, a totalitarizmus útjára fog csúszni.” 
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KASSAI CSABA 
A cseh külpolitika alapvető problémái7  
(Megjelent a SKUTECNOST c. cseh emigráns folyóiratban) 
  
Az előbb Genfben, most Londonban megjelenő fenti cseh folyóirat, 
melynek szerkesztői az 1948-as februári puccs után kimenekült fiatal 
intellektuellek egy csoportja, de amelynek lapjain a cseh politikai s tudo-
mányos élet vezéregyéniségei is megszólalnak, most megjelent 1951 évi 
második számában vitát indít a csehszlovák külpolitika problematikájáról. 
Taglalni kívánja annak múltbeli aspektusait és következtetéseket keres a 
jövő számára. 

A vita Ottó FRIEDMAN Londonban élő cseh szociológus és publicista 
tanulmányival indul. „A csehszlovák külpolitika alapvető problémái” 
címmel jelent meg a tanulmány. Tekintve, hogy a bevezető a lap irányát 
képviseli, de emellett a szerző a közelmúltban könyvet jelentetett meg 
angol nyelven a csehszlovák demokrácia bukásának történetéről és annak 
okairól (The break-up of Czech democracy, Gollancz kiadó, London 
1950) s a SKUTECNOST-ban közölt tanulmány a könyvében kifejtett 
alapgondolatokat tükrözi, nem érdektelen közelebbről megtekinteni, ho-
gyan látja Frriedman ezt a kérdést, 

A csehszlovák állam megalkotásakor a nyugati demokráciák akkori in-
tézményeit tekintette eszményképéül és biztonságát is ezekre az államok-
ra építette. – írja a szerző. Az első változást a müncheni döntés utáni mély 
csalódás okozta, amikor sok cseh fejében fölvetődött a kérdés, vajon a 
követett politika, mely nem volt hajlandó Hitlerrel „reális” megegyezést 
keresni, valóban helyes volt-e? A lényeges módosulás a második világhá-
ború folyamán a Szovjetunió hadbalépése után következett. „Nyugaton 
ebben az időben általános volt az az illúzió, hogy a Szovjetunió demokra-
tikus állam, és politikusait békés célok vezetik. Ennek az illúziónak a kö-
vetkezménye volt a Teheránban és Yaltában tett engedmények a lengyel, 
német és egyéb kérdésekben. 

A cseh politikusok nagyban hozzájárultak ezeknek az illúzióknak a ter-
jedéséhez. Benes a „Demokrácia ma és holnap” című könyvéhez utóiratot 
irt, elméletet dolgozott ki a Szovjetunió és a demokratikus államok köze-
ledésének és együttműködésének lehetőségeiről...” Tekintve, hogy az 
ilyen irányú fejlődésnek konkrét előfeltételeit nem mérlegelte, a tájéko-

                                                           
7 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 2. számában. 
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zatlan olvasóba azt a hitet öntötte, hogy a Szovjetunió az egyéni szabad-
ságjogok tiszteletben tartása felé fejlődhet. A csehszlovák politikusok 
előbb Londonban, majd Prágában sokszor nyilatkoztak ebben az értelem-
ben. RIPKA többször hangoztatta, hogy a Szovjetunióra építeni lehet és 
súlya egyre növekszik. Ez az illúzió veszélyesebb volt, mint maga a cseh-
szlovák-szovjet egyezmény, mert a paktum ilyen vagy olyan formában, 
úgyis opportunus volt. Rosszabb volt mindezeknél az a hiedelem, hogy 
Csehszlovákia önállóságának azok képezik biztosítékát, akik éppen az 
ország leigázására törekednek. Az idealizálásukkal a csehszlovákok er-
kölcsileg támogatást nyújtottak azoknak, akik a szomszéd államokban 
(Lengyelország, Magyarország) elnyomták a demokratákat. A csehszlo-
vák demokraták nemcsak hogy nem támogatták a természetes szövetsége-
seiket, hanem azok ellenségeinek adtak segítséget. Ma viszont támogatást 
várnak a nyugati demokratáktól, akiktől elvárjak, hogy ugyanazon erköl-
csi elvek által vezéreltessenek, amelyeket a csehszlovák demokraták az 
1943-48-as években megtagadták. Azt kívánják a nyugatiaktól, hogy 
nemcsak politikai opportunitásból segítsék őket, hanem főleg azért, mert a 
kommunista diktatúra erkölcsileg káros, és igazságtalan.” 

A cikk írója a továbbiak során felveti a kérdést, vajon a mai helyzetben 
„hajlandók-e a csehszlovák demokraták őszintén és – amennyire erőik 
megengedik támogatni – legalábbis erkölcsileg a magyar, lengyel, és 
orosz demokrata erőket? Súlyos erkölcsi kérdés ez, melyet mérlegelni kell 
és amelyben DÖNTENI kell.” 

Csehszlovákiának NÉMETORSZÁGHOZ való viszonyát taglalva a 
szerző a következöket írja: 

„A csehszlovák nép mindenkor harcban állt a németséggel. Masaryk 
azonban (éppúgy mint Hus és mások) különbséget tett a jó és a rossz né-
met között, szembehelyezve Goethe-t s Beethowent Bismarckkal és a 
porosz szellemmel. Ez az álláspont nemcsak erkölcsileg volt helyt álló, de 
megfelelt a reális követelményeknek is egy olyan ország számára, amely 
Németország közvetlen szomszédja... A Münchent követő években Benes 
azt az álláspontot hangoztatta, hogy egyetlen német nemzetiségű cseh-
szlovák állampolgárt sem fosztanak meg állampolgárságától. Később a 
tömeges kitelepítés következett be. A kitelepítés módja Csehszlovákia 
nyugati jóbarátjainál is visszatetszést szült. (lásd Miss Rathbone beszédét 
angol alsóházban.) Az erkölcsi teher nyomni fogja Csehszlovákiát politi-
kai téren, a Németországban levő szudétanémetek nagy nyomást gyako-
rolnak a német politikára. Két olyan probléma ez, melyet közelebbről kell 
megvizsgálni. 
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Az első háború után Masaryk-ék feltételeztek egy együttműködést a 
demokratikus Németországgal, a második után az esetleges revizionista 
törekvések elkerülése végett a Szovjetunióra orientálódtak. Végül hitet 
tesz a Közép-Európa-i népek egysége mellett, mint szilárd ellenállóerő 
minden német, vagy orosz terjeszkedéssel szemben 
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BOROSSAI IMRE 
„The curtain falls”8 
(Published by Lincoln-Prager, Publishers, London, 1951.)  
 
„A függöny lehull”, ez a címe ennek az Angliában nemrég megjelent 
gyűjteményes könyvnek, amelyhez az előszót Bevan, az angol kormány-
ból nemrég kivált szocialista politikus írta. Az egyes részeket Denis 
Healy, az angol munkáspárt 33 éves külügyi titkára, valamint a magyar, 
csehszlovák a lengyel szocialisták Angliában élő prominens vezetői állí-
tották össze. A magyar viszonyokat Bán Antal volt szocialista iparügyi 
miniszter, a csehszlovák helyzetet Vaclav Meyer, volt közélelmezésügyi 
miniszter, a lengyelekét pedig Adam Cziolkos ismerteti. 

Az orosz hódításokról és ezzel kapcsolatban a keleteurópai államok 
kül- és belpolitikai helyzetéről Denis Healy ad szemléltető képet. Maga 
többször járt ezekben az országokban, így 1947-ben a magyar szociálde-
mokrata párt akkori kongresszusán képviselte az angol munkáspártot. 
Tájékoztatóját Marx Károly-nak a New-York Tribune-ben 1855 április 
12.-i számában megjelent cikkével kezdi. A krimi háború idején Marx a 
politikus szemével látta a régi orosz, – bár ebben egy a cári és a sztálini 
egyaránt – külpolitika céljait. Cél: az orosz birodalom határát Danzig-tól a 
Triesztig nyúló vonalra kitolni, „majd Törökország meghódítása után 
Magyarország, Poroszország és Galícia megszállása lehetővé teszi a vég-
ső nagy cél, a nagy szláv birodalom megalakítását, amelyről egyes fanati-
kus szláv filozófusok álmodoztak”. 

Ezekhez az ábrándokhoz a II. Világháború, előbb a 39-es Hitler-
Sztálin-i paktum, majd. a későbbi nagyhatalmi megállapodások, mostmár 
a proletár nemzetköziség köntösében jelentkező orosz hatalmat egész kö-
zel vitte. 

A Yalta-i és Potzdam-i egyezmények miatt Sztálin nem merte a Vörös 
Hadsereg által a hadműveletek során megszállt országokat egyszerűen a 
Szovjetunióhoz csatolni. 

Új taktikához folyamodva bonyolította az örök orosz célok érdekében 
a politikáját. A kommunista pártok elenyésző kisebbségben voltak, azon-
ban, míg a demokraták a kedvező külpolitikai helyzetet várták, ez a törne 
kisebbség a Vörös Hadseregre támaszkodva^megszerezte a hatalmat. Aki 
a szovjetizálás útjában állott, azt az orosz fegyveres erők eltették láb alól. 

                                                           
8 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 3. számában. 
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Ez történt Magyarországon Kovács Bélával, de hasonló intézkedésekkel 
törték meg a többi délkeleteurópai állam politikusait is. 

Politikai téren ügyesen használták ki a kommunista pártok az elmúlt 
rendszerek hibájából fennálló politikai és társadalmi igazságtalanságokat. 
Amint Denis Healy írja „mindenütt kisebb-nagyobb fokú diktatúra volt. 
Néhol a nagybirtokos arisztokráciától függő kisszámú klikk gyakorolta a 
feudális uralmat, másutt pedig a hadsereg volt a döntő tényező, Ezeknek a 
hiányoknak a fölszámolásában a demokratikus erőket maguk mellé tudták 
állítani. Később aztán az orosz katonai hatalomra támaszkodva a demok-
ratikus paraszti, valamint a munkásvonalat az egyházi ellenállással együtt 
fölszámolták. 

A magyarországi helyzet ismertetésénél Bán Antal tökéletesen mutat 
rá azokra a politikai, gazdasági, és kulturális hibákra, amelyek a demokra-
tikus fejlődést Magyarországon a századforduló elejétől meggátolták. 
Álljon itt néhány számadat bizonyítékul:1912-bon a húszmilliós Magyar-
országon, a tizenegymillió felnőtt közül csak egymillió kétszázezernek 
volt választói jogosultsága. Sorolhatnánk még az adatokat a többmilliót 
számláló agrár-proletárság helyzetére vonatkozóan is. E helyett inkább. a 
félresikerült első háború utáni demokratikus átalakulást követő Horthy 
uralmat kell kiemelni, amikor politikai meggyőződései miatt, szilárd de-
mokratikus elvei következtében százezer magyar kényszerült külföldre. 
Helyesen írta Bán Antal, „Horthy tengernagy uralma alatt, a vezető osz-
tály vad üldözések sorozatával bosszulta meg magát, amely nem maradt 
el a nácikétól.” Bacsó és Somogyi esetét joggal hozta. fel. 

A gyűjtemény magyar része megszívlelendő és hibáznak azok, akik a 
múlt hibáit el akarják kendőzni. Akik ezt teszik, azok csak azt bizonyít-
ják, hogy nem változtak és a külföld előtt mintegy azt a felfogást támaszt-
ják alá, hogy a magyarság képtelen a demokráciára.  



 

31 

BOROSSAI IMRE 
Figyelő9 
Az amerikai külpolitika „nagy vitájáról” írva (LÁTÓHATÁR, március–
április) azzal fejeztük be szemlénkét, hogy „ez nem volt az utolsó vita”. 
Az újabb vita nem sokáig váratott magara. Április első hetében a kong-
resszus jóváhagyta Truman elnök intézkedését, hogy amerikai csapatokat 
küldött Európába: „a nagy vita” ugyanis akörül forgott, hogy az elnöknek 
joga van-e tengerentúlra csapatokat küldeni béke idején, a kongresszus 
jóváhagyása nélkül. És április második hetében már ki is robbant a 
„greater debate” vagyis a még nagyobb vita. 

Ezt a még nagyobb vitát Douglas MacArthur tábornok távolkeleti, ja-
páni és koreai parancsnok április 11-én történt felmentése váltotta ki, s a 
személyes él tette a vita tárgyat oly szenvedélyessé, drámaivá. Ám a vita 
személyes része igen fontos elvi jelentőséggel is bír. 

Az amerikai demokrácia – mint minden igazi demokrácia – a katonai 
hatalmat teljesen alárendeli a polgárinak. Az elnöknek alkotmányos joga 
és kötelessége, hogy mint a hadsereg főparancsnoka a katonaságot a 
kongresszus polgári ellenőrzése alatt tartsa. Európai szemmel nézve a 
MacArthur ügy szinte iskolapéldája volt annak, miként fojtódik meg csi-
rájában egy polgári demokráciában a katonai diktatúra. De egy pillanatra 
sem gondolunk arra, mintha MacAtrhur tábornoknak a katonai diktátor 
babérjaira fájt volna a foga. Ellenkezőleg. Az amerikai polgári demokrá-
cia dicséretét az ő magatartásának dicséretével kell kezdeni. Amint meg-
kapta az Elnök felmentő parancsát, MacArthur tábornok és amerikai pol-
gár azonnal letette a katonai hatalmat, amit az amerikai nép alkotmányos 
úton rá ruházott. A nép a hazatérő generálist, a világháború hősét zajosan 
megünnepelte, felmentését a közhangulatból ítélve többségében elítélte, 
de a nagy lármában sem veszett el a demokrácia diszciplinája. A szenve-
délyek magasra csaptak, de nem kellett attól tartani, hogy MacArthur, ez 
az inkább középeurópai típusú katona – ahogy bírálói nevezték – valami-
lyen közép európai szabású katonai kalandba bocsájtkozik. A demokrácia 
vastraverzei szilárdan állták a vihart. 

S mialatt a generális mellett tüntetők a szólásszabadságnak már gyak-
ran ijesztő orgiáját csapták, és a Trumant védők a „man on the horseback” 
– a lóháton ülő ember – vagyis a politizáló katona Iránt érzett hagyomá-
nyos amerikai ellenszenvet magyarázták, a kongresszus nyugodtan mű-

                                                           
9 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 5. számában. 
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ködésbe hozta az amerikai demokrácia egyik legfontosabb intézményét, 
mondhatnánk biztonsági szerepét: a „hearing”-nek nevezett vizsgálatot, 
tárgyalást. Ilyen „tárgyalásokat”, melyek rendszerint nyilvánosak, a kong-
resszus különféle állandó és ad hoc bizottságai csaknem szünet nélkül 
tartanak, s színük elé minden polgárt beidézhetnek, megadván az alkot-
mányban biztosított jogot, hogy önmagát diszkrimináló tanulságtételre 
senki sem kötelezhető. A „még nagyobb vita” központja is egy ilyen 
„hearing” volt, a szenátus honvédelmi és külügyi bizottságainak közös 
színe előtt lezajlott zárt tárgyalás, amelyről haladéktalanul szószerinti 
jegyzőkönyvet adtak ki – az elhangzott több mint kétmillió szó közül 
aránylag kévés esett a cenzúra áldozatául. 

A „hearing” volt a MacArthur-ügy másik demokratikus csodája, sokak 
szerint veszedelmes csodája, mert – mint Walter Lippmann írta – ez volt 
minden bizonnyal az első eset a világtörténelemben, amikor egy nép nyil-
vános haditanácsot tartott az ellenség jelenlétében. E sorok írója nem akar 
naivnak tűnni, de az ellenségnek juttatott illetéktelen információ nyújtás 
aggodalmát nem osztja, ellenben a nyilvánosság elvének, a demokrácia 
egyik alapelvének tiszteletét annál inkább csodálta a MacArthur ügy 
kongresszusi „zárt” tárgyalása alatt. 

Egyébként az ellenség profitja – ha volt ilyen – és a demokrácia nyere-
sége közt talán Herblock, a Washington Post híres karikatúristája vonta 
meg szemléletesen az egyenletet, amikor a szovjet vezérkar íróasztalát 
körülálló, kezükben a Washington-i tárgyalások jegyzőkönyvét vigyorog-
va olvasó katonák mellé odarajzolta a szovjet propagandaminisztérium 
üres íróasztalát egy népbiztos elvtárssal, aki dühösen így horkan föl: Jó, 
jó, de mi lesz az én storymmal, amely az USA-t háborús uszítással kell, 
hogy vádolja... S ha arra gondolunk, hogy mi lett volna egy szovjet gene-
rális sorsa MacArthur bőrében, szívleljünk csak meg egy másik karikatú-
rát, Oplandét, amit az amerikai lapok az amsterdami Volskkrant-ból vet-
tek át: Jozef Trumanof ül Ábrahám Lenin képe alatt és egy kommunista 
martalóc fegyveres árnyékában álló bizonyos Macarturskinak azt mondja 
– szabadon az amerikai elnök tényleg használt szavai után: Ön oda mehet, 
ahová jónak látja! S a „választék” áll vonatkisiklásból, kórházi kezelés-
ből, akasztófából, Szibériából, állami temetéssel kombinált öngyilkos-
ságból, autóbalesetből, repülőszerencsétlenségből és hasonló jókból. 

S egy magyar kommentárnak a MacArthur ügyhöz nem kell-e százszor 
aláhúznia az alkotmányos polgári tekintély fölülkerekedését és a nyilvá-
nosság elvének érvényesülését? Amikor emlékeink közt a „lóháton ülő 
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ember” a demokrácia elnémításával társul – a titokzatosság és titkolódzás 
pedig a politikai reakció émelyítő élményeit idézi fel? 

A MacArthur ügy tárgyalásával felkavart „még nagyobb vita” az 
Egyesült Államok ázsiai politikája körül forgott, ellentétben az előző 
„nagy vitával”, melynek tűzpontjában az európai politika állt. De mindkét 
vita globális jellegűvé fejlődött és szükségszerűen Amerika világpolitiká-
ját tárgyalta. Jobban mondva, a Truman-kormány politikáját támogató 
tanúk hangsúlyozták, hogy a MacArthur által ajánlott stratégiának és poli-
tikának az a hibája, hogy nem számol a gigantikus világmérkőzés globális 
természetével, melynek Korea csak egy mellékhadszíntere. MacArthur 
bírálatánál erősen latbaesett az a szempont, hogy az Egyesült Államoknak 
olyan politikát kell folytatnia, amely szoros egységbe kovácsolhatja a 
szabad világot. A szövetségesek vitális fontossága az Egyesült Államok 
antikommunista világküzdelmében mind katonai, mind politikai síkon 
éles megvilágításba került – szemben MacArthur katonás rövidséggel 
megfogalmazott tételével, hogy az USA-nak „akár egyedül is” vállalnia 
kell a leszámolást. MacArthur nézetét, hogy Koreában a „nemzeti” Kíná-
val karöltve aktívabb hadviseléssel kell döntést kicsikarni, a kormány 
elvetette, mert a világháború rizikóját látta benne, az egész világprobléma 
megértésének hiányát. Dean Acheson – akit az ellenzék demagógszárnyá-
nak sikerült a primitív gyűlölet felkorbácsolásával a népszerűtlenség csú-
csára emelni – nem áll egyedül „globális„ és „hosszútávra néző” koncep-
ciójával; ez a koncepció valószínűleg Acheson távozása után is az ameri-
kai külpolitika bázisa maradna. Gyökere ugyanis nem Acheson elméjé-
ben, hanem az amerikai természetben van. Az amerikai természet gyűlöli 
a háborút, nem szereti a katonát, s csak végszükségből vállalja a katonás-
kodást. Ez a hagyományoson katonaellenes Amerika most azzal a nyaktö-
rő történelmi feladattal küszködik, hogy háború nélkül próbálja megolda-
ni az orosz imperializmussal és kommunista forradalommal felidézett 
világkrízist. 

A „háborúnélkül” nem azt jelenti, hogy fegyverkezésnélküli. Ellenke-
zőleg. A kormány nem győzi figyelmeztetni az amerikai népet, hogy a 
fegyverkezési programra folytatása odahaza és a szövetségeseknél előfel-
tétele a „nagy mérkőzés” megnyerésének. Sokan félnek, hogy a szovjet 
taktika léprecsalhatja a békeszerető Amerikát. Ezért hangzik el annyi inte-
lem, hogy a békét csak egy erős, felfegyverzett, szabad világ nyerheti 
meg. Ez a koncepció a „si vis pacem, para bellum” régi bölcsességére 
építi programját. Hogy ez a program jó-e, praktikus-e, azt a jövő fogja 
eldönteni. De a „még nagyobb vita” reakcióját figyelve, érzésünk szerint 
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ez az, amihez ma az amerikai kormány a közvélemény támogatására szá-
míthat. Viszont az is igaz, hogy a „fegyveres béke” nem igen egyezik az 
amerikai természettel. Az amerikai szereti a békét. De a tiszta helyzetek 
híve. És inkább a cselekvés, mint a várakozás embere. 

A közvélemény kezdetben erősen fogékony volt MacArthur nézeteinek 
befogadására, A vita kezdetén a közvélemény erősen emocionális hatások 
alatt volt. Acheson globális analíziseivel ellentétben, MacArthur egyszerű 
akcióprogramot ajánlott. És MacArthur népszerűsége nem utolsósorban a 
koreai háború népszerűtlenségéből táplálkozott. Az emberek azt hitték, 
hogy a tábornok tanácsait követve gyorsan véget vethetnek a koreai hábo-
rúnak és hazamehetnek. 

A konfúzió nyilvánvaló volt: a MacArthurral szembenállók a világhá-
borúba rohanástól akarták visszatartani Amerikát. Vagyis a közvélemény 
mindkét szárnya ugyanazt akarta: a békét. De nem minden áron való bé-
két. A preventív háború gondolata népszerűtlen. De a háború népszerűvé 
válhatna, ha bebizonyosodna, hogy a kormány mai fegyveres globális 
„containment” politikája a szovjet agresszió megállítására és az áhított 
béke elérésére nem volt alkalmas. A békés világkép részletei és feltételei 
azonban igen homályosak. A politikai célok tisztázatlanok, s mivel a cél 
zavaros, a célhoz vezető út sem lehet világos. Ebben rejlik a mai amerikai 
politika veszedelmes gyöngesége, amivel nem akarjuk azt mondani, hogy 
a célt és a cél elérésének módját könnyű meghatározni. 

A vita során a racionális. elemek láthatóan tért hódítottak. A közvéle-
mény most a vita végeztével világosabban latja a világpolitikának Koreá-
ban összefutó, és onnan kifutó szálait, de ezzel távolról sem akarjuk azt 
állítani, hogy a közel nyolchetes vita egységessé kovácsolta az amerikai 
közvélemény külpolitikai felfogását. A „még nagyobb vitának” legag-
gasztóbb következménye éppen az, hogy a külpolitikát a belpolitikai harc 
porondjára dobta. 

Az amerikai politika józan figyelői sajnálkozva és aggódva emlegetik, 
hogy a külpolitikának, a háború alatt létrehozott és azóta nehezen fenntar-
tott pártokon felüli úgynevezett „bipartisan” kezelése elmúlt. Súlyos vesz-
teségnek számit ezzel kapcsolatban Arthur Vanderberg republikánus sze-
nátor tavasszal bekövetkezett halála. Ő ugyanis egyik odaadó és sikeres 
építője volt a „bipartisan” külpolitikának. A mostani külpolitikai vita után 
a szakértők szerint vitán felül áll, hogy a jövő novemberi elnökválasztást 
kísérő kampányban a külpolitikai kérdések vezető szerepet fognak játsza-
ni. 
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De az elnökválasztási kampány idején az Egyesült Államok sorsdöntő 
külpolitikai helyzetek elé kerülhet, olyan helyzetek elé, melyek nem oly 
aránylag kis kérdésre vonatkoznak majd, hogy a két párt közül melyik 
nyerje meg a választást. A „még nagyobb vita”, szerencsére nemcsak a 
mai krízist, hanem az amerikai demokrácia életerejét is visszatükrözte. A 
vita figyelője előtt az igen sok aggasztó jelenség sem homályosíthatta el 
az örvendetes tényt, hogy a demokrácia nehéz mesterségének gyakorlásá-
hoz szükséges társadalmi erők még megbízhatóan működnek. S ez biza-
kodással tölthet el a jövőt illetően, hogy igaza van a MacArthur ügyét 
vizsgáló bizottság zárójelentésének, midőn azt kimondja: „Kormányfor-
mánk bírálóinak, akik úgy vélik, hogy az ilyen ügyek nyilvános vitája 
viszályt szít és zavart okoz, válaszunk egyszerű. Akiknek még megadatik, 
hogy a szabadság levegőjét szívják, azok az ilyen vita útján edzik a nem-
zeti elszántság és egység acélját.” 

Szerencsés a nép, amely vita útján tudja lenyesni a demokrácia vadhaj-
tásait. Az Európából számunkra oly ismerős fasizoid vadhajtások burján-
zását az amerikai társadalomban a MacArthur affér nyomán könnyű volt 
meglátni. Ám szögezzük le: a MacArthur ügy egy gyengébb demokráciát 
már tönkre tehetett volna. Az elnökválasztás, a külpolitikai kérdések párt-
politikai kiaknázása még újabb súlyos kríziseket, nagy vitákat idézhet elő. 
De az amerikai demokrácia csak akkor kerülne igazán válságba, ha nem 
jósolhatnánk neki több vitát. 

Mert akkor a demokrácia halálát jósolnánk meg. 
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ROSTA LÁSZLÓ 
Tito kontra Stalin10  
(Ruth FISCHER tanulmánya a „Der Monat” c. folyóiratban) 
 
1948 június 28.-án tört ki a nyílt harc a fiatal Marsall és az öreg Genera-
lisszimusz között. A háború bejelentése vádbeszéd formájában 
Zsdanovra, a Kominform titkárára hárult. 

Az azóta folyó csatározás során a nagy szovjet „agytröszt” kénytelen 
volt önmagában elismerni, hogy ez a küzdelem nem is olyan egyszerű. 

Nem azért, mintha jelenben is nem rendelkeznének bőven kipróbált 
fegyverekkel és robbanóanyagokkal. A hiba ott van, hogy az ellenfél, Tito 
is nagyon jól ismeri, és mi több, igen jól alkalmazza ezeket. Amint Ruth 
FISCHER megállapítja – „azok a fogások, melyeket a tanuló elsajátított 
az öreg mestertől, fiatalos lendületet kaptak nála, amelyeket egy csaknem 
csodálatraméltó rátermettséggel alkalmaz.” 

Itt tér el élesen ez a háború az eddigi erőpróbáktól. „Sztálin a kapita-
lizmus ellen” – „Sztálin-Sztálin ellen” nevezhető az egyik, és jelölhető a 
veszedelmesebb másik, és az elnevezésben lévő különbség kifejezi a kettő 
közötti mérhetetlen eltérést is. 

Semmi csodálatos nincs abban, hogy Tito ezt az ismeretet ilyen jól el-
sajátította. Tito 1892-ben, Zágráb közelében, parasztszülőktől született. 
Katonai szolgálata közben tört ki az első világháború, ahol is 1915-ben 
fogságba esett. Szibériába, Omszkba szállították egy ottani fogolytáborba. 
Itt találta az orosz forradalom és itt ismerkedett meg először a szibériai 
partizánok oldalán Koltsak hadseregével szemben, a partizánháború jel-
legzetességeivel. E helytállásával kiérdemelte, hogy 1920-ban fölvették 
az orosz kommunista pártba, majd kinevezték a vörös hadsereg tisztjévé. 
Erre a lépésre nem az vezette, mintha már akkor is meggyőződéses mar-
xista lett volna, sokkal inkább a fiatalember dinamizmusa és szegénypa-
raszti származása. Ami utána következik az már szabványos kommunista 
élet. Gyakori utazás hazája és Oroszország között, hosszabb-rövidebb 
pártiskolák jellemzik életét. 1928-telén „bukik le” és Zágrábban bebörtö-
nözik. Felesége – az új orosz intelligenciából származó asszony és egyet-
len gyermekének anyja – visszatér Moszkvába, ahová kiszabadulása után 
Tito is követi. Most kétéves tanulás következik a Leninről elnevezett párt-

                                                           
10 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 5. számában. 
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iskolán, melynek elvégzése után, 1934-ben éri el, hogy tagja lehet a jugo-
szláv párt politikai bizottságának. 

Ez azért is nevezetes dátum életében, mert ez volt az első eset, hogy 
erejét összemérte Moszkvával és a küzdelemből győzedelmesen került ki. 
Legyőzte a pártba beépített Milan Gorkic-t ( azelőtt Cziczinski József) 
Sztálin ügynökét és a titkári tisztségét maga foglalta el. 

Az ellentét közte és Moszkva között végigkíséri életét, mint a hamu 
alatt meg-megcsillanó zsarátnok. Egyszer élesebben, olykor halványab-
ban villan fel az „elhajlástól” remegő kényurak szemében, de Tito mint 
sohasem pihenő lelkiismeret, állandóan nyugtalanítja őket. 

Ilyen beállítottság mellett, amit már a tapasztalat termelt ki benne, 
majdnem természetes, hogy a második világháború után a Moszkvától 
való szabadulási vágy mind határozottabb alakot ölt nála. Rádöbben, hogy 
a szovjet gazdasági segítség mit is jelent a valóságban, aminek jellegét 
meg is fogalmazza: „Amerika segít rajtunk gabonaszállítmányaival. 
Oroszország segít nekünk – annak elfogyasztásában.” Hadászati szem-
pontból sincsenek illúziói, mert a szovjet csatlósának lenni, a legsötétebb 
jövővel egyenlő. „Midőn, – írja Ruth FISCHER, – ötven amerikai bom-
bázó Északolaszország felé repült, Titó felnézett az égre és kirajzolódott 
előtte az a végzet, ami Jugoszláviára várna egy harmadik világháború-
ban.” E két ok mely az elszakadásra sarkalta, megjelent a harmadik is, 
Moszkva azon kívánsága, hogy a parasztságot a szokásos recept szerint 
likvidálják. E kívánsággal aztán megtelt a pohár. 

Tito és Sztálin között a küzdelem már leplezetlenül megindult. Nem 
rettentette vissza az, hogy ezen küzdelem első időszakában két tűz közé 
került. Moszkva támadta, hogy elárulta a forradalom eszméjét és cserben-
hagyta Markos-t, Nyugat támadta, hogy segítsége teszi lehetővé Markos 
további görögországi agresszióit. Vállalta a kétfrontos harcot, vállalta a 
leselkedő NKDV-ügynökök orvtámadásaival járó veszélyt is. 

Ma már az egyik front irányában egyszerűsödött a harc. Nyugat felis-
merte Titó jelentőségét, amiért még jobban fokozódott Kelet dühe. 

A kommunista tolvajnyelvvel „titoizmusnak” nevezett betegség roha-
mosan terjed. Elharapódzásának fő oka, hogy az orosz befolyás fenntar-
tásnélküli elismerése ellen folytatott harcban gyakorlatilag az összes 
kommunista párt többsége Titó mögött áll. A kommunista politikusok 
közül immár három generáció harcolt Moszkva mindenhatósága ellen. 
Ezek mindnyájan arról a napról álmodoztak,  amikor már nem nekik kell 
Moszkvába menni átvenni a parancsokat, hanem az oroszok jönnek fővá-
rosukba és ott tanácskoznak majd a kérdésekről. 
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Mindazok az álmodozók, akik ezekből életben maradtak és még politi-
zálhatnak, Titóban látják azt a mohikánt, aki ezt valósággá érlelte és azt 
Sztálin fegyvereivel, Sztálin ellenében nemcsak hogy megőrizte, hanem 
még ki is terebélyesítette. 

Ennek állomásait, konspirációit, izgalmas kulisszák mögötti intimitása-
it tárja elénk Ruth FISCHER tanulmánya , A „titoizrnus” harcáról 
Moszkva ellen, ami megindult és aminek még nincsen vége... 

 (Ruth FISCKER, Rudolf EISLER osztrák filozófus lánya. Testvére a 
sokat emlegetett Gerhart és Hans EISLER fivéreknek, akikkel ellenséges 
viszonyban van. Az első világháború előtt a Reichstag kommunista kép-
viselőnője és ismert tagja a Kominformnak 1926-ig, amikor is a Pártból 
kizárták. Azóta a sztálinista rendszer legharcosabb és legkérlelhetetlenebb 
kritikusai közé tartozik. Ismertetése Sztálin és a német kommunizmus 
kapcsolatáról, (Stalin and German Communism, New York, 1948) ada-
tokban igen gazdag könyv. 
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FARKAS LÁSZLÓ 
Marx Károly és a Truman-doktrina11  
(Bertan WOLFE-cikke a „Der Monat” 27. számában) 
 
„Diktatúrában az emberek nem gondolkoznak, hanem idéznek” – írja 
Ignazio SILONE. Minden diktatúrának meg van a maga földre szállt Is-
tensége és a maga szentírása, legyen az Völkischer Beobachter, vagy 
Marx és Lenin munkája. Diktúrák alattvalói hozzájuk igazítják életüket, 
ha élni akarnak. Ma a föld szovjeturalta részén egyetlen Marx-i, vagy 
Sztálin-i idézet elméletek, tervek, emberek, s embercsoportok sorsát hatá-
rozzák, vagy változtatják meg. Ma Marx Sztálin háziapostola, politikájá-
nak fémjelzője. Hogy e célnak tökéletesen megfelelhessen, Marxnak a 
Szovjetunióban forgalomban lévő művei némi „tisztogatáson” estek át. 

Marx műveit Sztálin szabályosan „meghúzta”, mert Oroszország ag-
resszív, expanziós politikájáról, mert az oroszok ázsiai barbárságáról írni 
és ellene harcolni merészelt. 

Mily üdvös volna, ha sok politikus követné Lenin példáját, aki fontos 
problémák alkalmával Marx-tól kért „tanácsot” és áttanulmányozná Marx 
véleményét a Jelen égető kérdéseiről. Száz évvel ezelőtt Marx olyan vilá-
gosan látott a Dardanellák, Irán, Balkán kérdésében, a Stettin-Trieszt-
vonal jelentőségében, hogy nem csodálkozhatunk többé Sztálin „szent-
írás”csonkításán. 

A New-York Tribune-ben 1853 április 12.-én – „A Dardanellák és a 
Boszporusz kereskedelmi jelentősége egyúttal elsőrangú katonai fontos-
ságot ad nekik, azaz minden háborúban döntő szerepet játszhatnak.” „A 
Dardanellák és a Boszporusz oly keskeny, hogy az oroszok ezek birtoká-
ban oly hathatós erődítményeket építhetnének, amelyek dacolhatnának, a 
világ minden hajóhadával.” A Dardanellák elvesztésével a Duna orosz 
folyóvá válna, a Balkán érett gyümölcsként hullana az oroszok ölébe, a 
Közép-Európa-i államok szintén és könnyen lehetséges, hogy „Oroszor-
szág határa Danzigtól, vagy Stettintől Triesztig terjedne.” S amint igaz az, 
hogy az egyik hódítás a másikat vonja maga után, így igaz lenne, hogy 
Törökország meghódítása Magyarország, Poroszország és Galícia beke-
belezésének előjele lenne, és végeredményben annak a nagy szláv biroda-
lomnak a kialakulásához vezetne, amelyről egyes fanatikusok már álmo-
doznak. 

                                                           
11 Megjelent a Látóhatár 1951. évfolyam 5. számában. 
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Az így megerősödött Oroszország egész Európa meghódítására képes 
lesz. „Ezért Törökország függetlenségében legjobban érdekelt Anglia és a 
forradalmi demokrácia érdekei azonosak, s ha kenyértörésre kerül sor, 
akkor az oroszokkal szemben az egyik éppoly erélyesen fog harcolni, 
mint másik.” 

Marx levelezéséből és újságcikkeiből kiviláglik, hogy felismerte az 
orosz módszereket. Ügynökök kiküldését, bábkormányok felállítását, po-
litikai beszivárgást, stb., azaz a „hidegháborút”. Marxot militarizmussal 
senki sem vádolhatja. Mégis a legélesebben elítéli a szabadelvű Anglia 
nagypolgári köreit, akik mindenáron békét akarnak. Ugyancsak a 
NewYork Tribune-ban írja, 1855-ban: „Egy mindenesetre igaz: csak a 
részvényeivel és a békéért remegő bourgeoisic, mely néhány képviselőjé-
vel a brit kormányban a hatalmat gyakorolja, szolgáltatja ki Európát az 
oroszoknak. Ha tehát a cárok hatalmi túlkapásait nem akarjuk többé eltűr-
ni, akkor először is az Aranyborjú ezen gyászos és szégyenletes imádói-
nak dicstelen uralmát kell megdöntenünk.” 

A polgári körök naivan tapsolnak a cár békenyilatkozatának, anti-
imperialista kijelentéseinek. Közben elfelejtik, hogy Nagy Péter óta az 
orosz határok hétszázmérföldre közelítették meg Berlint, Drezdát és Bé-
cset, valamint ezer mérföldre Teheránt. 

A békéről harsonázó orosz politikát csak „férfias beszéddel” lehet ész-
re téríteni. 

„Ha ők, (a nyugati kormányok) annak idején kinyilvánították volna, 
hogy a szívükön fekszik Törökország területi épsége, és hogy nem vona-
kodnak felfogásukat hajóhaddal és hadsereggel is kifejezésre juttatni, ak-
kor az lett volna a legbiztosabb eszköz a béke megmentésére.” 

Ennek a „férfias beszédnek” a politikáját jelentette be Truman elnök 
1947-ben, amikor Török- és Görögország megsegítésére az első jelentős 
hitelt kérte a Kongresszustól. Ennek jegyében kapott Görögország olyan 
katonai szállítmányokat, hogy győzelmesen kisöpörhette az orosz kom-
munista partizánokat. 

A Dardanellák szerepét helyesen értékelve állomásozik az egyik leg-
erősebb amerikai hajóhad a Földközi-tenger felében. A Balkán stratégiai 
értéke anyagi és minden bizonnyal effektív katonai támogatást biztosit a 
Moszkva expanziójával szilárdan szembenálló Tito marsall Jugoszláviá-
jának is. 

Akár tanulmányozták Truman és munkatársai, akár nem Marx vélemé-
nyét az orosz imperialista veszélyről, államférfiúi képességükből és érté-
kükből az nem von le semmit, mert felismerték az orosz politikának min-
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den ideológiától független azonosságát és merik alkalmazni az orosz ex-
panzió megállításához szükséges hatalmi, anyagi és szellemi fegyvereket. 
Hadsereggel szemben hadsereget szerveznek, a szovjet dolgozók érdekeit 
hangoztató propagandával szemben az amerikai társadalom általános jó-
létét és a többi nyugati dolgozók helyzetének stabilizálását (Marshall-
terv) állítják szembe. A szocializmust és demokráciát sárbataposó Sztá-
linnal ellentétben Amerika, „Nyugat legifjabb és legerősebb képviselője”, 
az ember anyagi és szellemi szabadságáért küzd. Vezetői egyetértenek 
Marx-al: „Ha a nyugati népek emberhez méltó igazságos szociális viszo-
nyokat fognak teremteni, ha a kasztokat privilégiumokat megszüntetik és 
szabad politikai intézményeket teremtenek, ha eltávolítják az ipar béklyó-
ját és ha felszabadítják gondolkozásmódjukat, akkor ismét erőre és hata-
lomra jutnak és mindegyiküknek azonosak lesznek céljaik. Az orosz óri-
ást az eszmék és tömegek haladásának feszítőrugója fogja térdre kénysze-
ríteni.” Igen, a haladás ellenségei a szovjet legjobb szövetségesei. 
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CZUPI BÁLINT 
Veres Péter új könyvéről12 
Régóta nem olvastam ilyen jó könyvet, talán azt is mondhatnám, hogy 
még sohasem. Nem egyszer szívemre feküdt a nehézség és lehet, hogy a 
könny is kicsöppent a szememből. Persze ennek az is az oka, hogy a 
könyv éppen azt az időt rajzolja meg, amely az én gyermekkorom volt. 
Olyan ismerős képeket elevenít meg, hogy valósággal beleéltem magam a 
mesterien vázolt környezetbe. Emiatt talán nem is tudtam a tárgyilagos 
kívülálló szemével olvasni. Valószínű, Veres Péter könyve nem fog min-
den olvasójára olyan hatást gyakorolni, mint rám. Én azonban a magam 
részéről kitűnőnek tartom. 

Külön könnyezni lehetne, hogy az ilyen istenadta tehetségű magyar 
író, aki a föld népének sorából került ki, beletévedt a kommunizmus kar-
maiba. Ennél a művénél is ez az egyetlen hibája. Ezt is megtűzdelte né-
hány nem odavaló mondattal, de becsületére legyen mondva, nem sokkal. 
A magam részéről hajlandó vagyok megbocsájtani az írónak ezt a kisiklá-
sát, cserébe azért a ritkaszép élményért, amelyet a könyv olvasása jelen-
tett. Bár ismétlem, elfogult vagyok. Mert ahogy az író se tudta volna meg-
írni, bármily istenadta tehetség is, ha saját maga nem élte volna, így van 
vele az olvasó is. Csak az fogja igazán megérteni, aki maga is benne élt 
abban a világban, amelyet íme, most Veres Péter megörökített. És mivel 
én magam is onnan jöttem, sőt velem is megtörténtek azok az esetek, 
amelyeket az író a kemény paraszti életből idéz, nem igényelhetem ma-
gamnak a tárgyilagos olvasó illetékességét. De hajlandó vagyok elnézni 
Veres Péter eltévelyedéseit is, csak őszinte hálát tudok érezni iránta, hogy 
ezt a szép művét megírta. Úgy érzem, a magyar irodalom ezzel a munká-
val tartozott a föld népének. A falvak és puszták zsuppos-nádas vityillói-
ban és istállóiban élő és az áldott magyar mezőkön ázó-fázó és verejtéke-
ző fiainak és leányainak. Igaz, hogy ezt csak parasztíró írhatta meg. 
Olyan, aki paraszt is, de mestere a tollnak is. Aki ott gombozott-
bilinckézett a mezítlábas béresgyerekek között, aki velük sírt-énekelt, 
koplalt és rongyoskodott. Aki ott nőtt fel kemény munkában, nélkülözé-
sek, kevéske, de igaz örömök, nagy igazságtalanságok és bizony sokszor 
megaláztatások között. Még nem tudom mi a szándéka Veres Péternek a 
„Három nemzedék” megírásával, csak az első kötetet olvastam el eddig. 

                                                           
12 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 1. számában. 
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Nem tudom hová akar kilyukadni a végén. De talán még ő maga sem tud-
ja, hogy ezzel az első kötettel milyen szépet, milyen igazit alkotott.  

Azzal kezdi, bemutat egy alföldi tanyát, olyant, amilyen nagyon sok 
volt a kilencszázas évek elején Magyarországon. Aztán a:béres gyerekek 
és a perlekedő béresasszonyok, no meg a tiszttartón keresztül bemutatja 
ennek mindennapi életét. Nem túloz, nem szépít. Tiszta fotográfiát ad. És 
én, mint tanú és kortárs, csak annyit tehetek hozzá: így volt. Ilyen volt. 
Aztán a Szilveszterkor költözködő sokgyerekes béres-család nyomában 
elvezeti az olvasót a faluba. Amint a téli hóesésben elkísérjük Balog 
Jánosékat az úttalan-havas pusztán az összes ingóságukat szállító fuvaros-
szekér nyomában, amely után rajtunk kívül még a Balog Jánosék öreg 
kocája és maga a kirúgott béres tapossa a havat, tulajdonképpen semmi 
sem történik. Semmi új, csak éppen kilép a múltból egy darab élő valóság, 
amelyre az olvasó biztosan ráismer, hiszen a költözködő béres családod 
olyan egyformák voltak az egész országban. Mindegyiknek felfért minde-
ne egy szekérre és mindegyiken sok gyerek nyűgösködött, de mindegyik 
szekér után csak egy koca ballagott. És abban is hasonlítottak egymáshoz, 
hogy egyiket sem várták szívesen ott, ahova igyekezett. Abban sincs 
semmi különös, ahogy Veres Péter leírja a falusi családok életét. Semmi 
romantika, semmi költészet. Abban van az ereje, hogy kísérteties pontos-
sággal ilyen volt. Nem csinál regényhőst a kis Balog Jancsiból sem, aki 
elszegődik kisbojtárnak a kettősjárási számadóhoz tizenkétéves korában. 
Csak leírja úgy, ahogy volt. Éppen ez az, aminél aligha lehetne megrá-
zóbb tragédiát vagy szebb hőskölteményt megálmodni. A mű értéke, döb-
benetes valóság hűsége. Aligha tudta volna valaki leírni, de megérteni is a 
puszta életét, aki nem ismeri a gulyát és a ménest. Aki nem élt ott vele jó 
és rossz időben. Csak aki maga is ott didergett mezítláb, esőben-sárban, 
aki vele élt a jószággal, nyári szárazságban, éhezve, szomjazva, csak az 
tudhat ilyen megrázó képet festeni. Aztán leírja az aratók életét. Elkísér-
jük Balog Jancsit a tarlóra, majd a sommáslányokkal a dunántúli urada-
lomba krumpliszedéshez, kukoricatöréshez, répaszedéshez. És az olvasó 
megtudja, mit jelentett aratómunkásnak és sommás-gyereknek lenni. Eb-
ben, sincs semmi különös, csak éppen hogy a könnyei potyognak annak, 
aki magyar és akinek szíve van. Nem lesz regényhős Balog Janiból akkor 
sem, amikor már legény és elszegődik nagykocsisnak szomorú Szabó 
Jánoshoz és beleszeret a gazdája leányába. Balog Jani pontosan olyan 
legény, mint a többi-százezer szolga, szomorú Szabó János meg a leányai 
szintén olyanok, mint a többi paraszt. A tizenhat éves Zsuzsika is csak 
éppen hogy szerelmes lesz a kocsis-legénybe, de nem úgy, mint a regé-
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nyekben szokott lenni, hanem úgy, mint a valóságban. Balog Jancsi nem 
hős, hanem szolga, jó pajtás, aki csak olyan hőstetteket csinál, mint min-
den rendes falusi legény. Nem az író hibája, hogy az olvasó mégis úgy 
érzi, Balog Jani alakja mellett kicsi figura lesz a sárkány-ölő Szent 
György lovag és a mesebeli királyfi. Pedig Balog Jani az istállóban él az 
állatok között, a ruhája is csak ócska rongy. Szerelmük Szabó Zsuzsikával 
szintén nagyon egyszerű. Olyan, mint a legtöbb falusi szerelem. Nem az 
író érdeme, hogy mégis szép és tiszta, amilyennél szebbet költő sem ál-
modhatott volna. 

A könyv azzal fejeződik be, hogy Balog Janit gazdája elkergeti a ház-
ból. Jani elmegy nehéz szívvel, de az olvasó nem bírja el, hogy vége a 
regénynek. Várja a folytatást, de fél, hogy Veres Péter kommunistát csinál 
Balog Janiból. Az olvasó kiáltani szeretne: Jaj, csak ezt ne! Mert bizo-
nyos, hogy Balog Jani forradalmár. Igazságot szomjúhozó idealista, de az 
orosz zsarnokok előtt meghunyászkodó, hazaáruló nem lehet soha. Félek, 
hogy Veres Péter a könyve folytatásában lerombolja, amit eddig alkotott, 
még meg lehet tisztítani a művét. Úgyis olyan formán hat benne, mint a 
fehér selyem mennyasszonyi ruhára fröccsentett sár. A „Három nemze-
dék” ettől még a magyar irodalom gyöngyszeme lehet, de gyilkosa lesz 
gyönyörű művének és árulója paraszt fajtájának, ha a Balog Janikból és a 
Szabó Zsuzsikból kommunistát merészel csinálni. Mert a magyar föld 
népének csak a salakja lehet áruló, de a Balog Janik és a Szabó Zsuzsik 
soha. 
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JANUS 
A cseh egység és középeurópa békéje13 
Amikor BORSODI ISTVÁN KIVÁLÓ TANULMÁNYÁNAK ELSŐ 
részét megírta a LÁTÓHATÁR májusi számában, éppen akkor érkeztek 
hírek arról, hogy a cseh emigráció BENES politikai hagyományait követő 
szárnya újból megteremtette egységét a SZABAD CSEHSZLOVÁKIA 
TANÁCSÁ-nak keretén belül. Minden magyar demokratát őszinte öröm 
tölthetne el a Dunatáj demokratikus erőinek újabb növekedése láttán, ha 
ez a csoportosulás nem hordozná magában ugyanazokat a hibákat, ame-
lyeket BORSODI Benessel kapcsolatban oly részletesen kimutatott. 

Az új csehszlovák egység – a jelek szerint – csupa negatívumon vagy-
is: Csehszlovákia- nem éppen demokratikus úton létrejött eredeti határai-
nak megtartásán, a cseh-szlovák egységen, a kollektív felelősségre vonás 
elvén és a kitelepítések fenntartásán alapszik. Úgy látszik, a cseh politika 
Benes óta mind a mai napig nem változott, legfeljebb még több negatí-
vumot kénytelen védelmezni. 

Ez a politika a köztársaság kétszeres bukása után is ugyanazt a gyengét 
mutatja, amit a keleteurópai népek által gyűlölt Monarchia: nem tudta és 
nem tudhatta megoldani a nemzetiségi kérdést és ezt ma sem akarja beis-
merni. A nemzetiségi sors olyan állapot, amely önmagában elviselhetet-
len, ezen nem segít sem a szociális jólét, sem a demokrácia, csak a nem-
zetiségi állapot megszüntetése. A nemzetiségekkel megvert államok sor-
sa, mindig azonos; ha elnyomják kisebbségeiket, akkor elveszítik a világ 
rokonszenvét s előbb-utóbb tehetetlenekké válnak a belső forradalmi fe-
szültségek felett; ha megadják a szociális lehetőséget – amit csak a nem-
zetiségeknek az önálló nemzeti létről való lemondása reményében tehet-
nek – akkor a szociális jólét a kisebbségek kulturális nívójának emelkedé-
séhez, a politikai és nemzeti öntudat kifejlődéséhez vezet s a meglévő 
demokratikus kereteken belül válik szét az államalkotó nép és a kisebbsé-
gek útja. Az előbbi eset történt a Monarchiában, az utóbbi Csehszlovákiá-
ban. 

Ezt ilyen világosan Benes és barátai nem mertek felmérni, ezért jutot-
tak el a „keleti Svájc” gondolatától a kitelepítések és az erőszakos lakos-
ságcsere véres valóságához, csakhogy az állam területi egységét meg-
mentsék. 

                                                           
13 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 2. számában. 
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Ezt annál könnyebben tehették, mert mindkét háború után abba a sze-
rencsés helyzetbe kerültek, hogy a győztesek oldalán állhattak s a győzök 
fölényével rendelkezhettek, így aztán az első köztársaságot sikerült ösz-
szehozniuk anélkül, hogy egyetlen nemzetiséget, de még a szlovákokat 
sem kérdezték meg, akarnak-e az új állam polgárai lenni; a második köz-
társaság után pedig egyetlen nemzetiséget sem kérdeztek meg, el akarja-e 
önként hagyni a köztársaság területét. Így történt meg, hogy a demokrácia 
nevében a fasiszta-bolsevik kollektív felelősségrevonás elve alapján kiül-
dözték és földönfutóra tették a magyarok százezreit, akiket annak idején 
elfelejtettek a Csehszlovákiához való csatlakozásra felszólítani s most a 
világtörténelemben egyedülálló esetként 160 000 magyar nemzetiségű 
állampolgárt minősítettek egy tollvonással háborús bűnössé. Ezzel be is 
bizonyították, hogy egyik esetben sem a demokrácia gondolata vezette 
őket, hanem államhatalmi szempontok. Ha az első világháború után meg-
kérdezték volna ezeket a magyarokat, akkor egészen bizonyos, hogy a 
második háború után nem kellett volna őket háborús bűnösnek minősíteni 
és kiűzni. Lehet-e árulásnak nevezni azt, ha valamely népet – akár csak 
egy falunyi kisebbségről legyen is szó – akarata ellenére kényszerítenek 
egy idegen állam keretébe és ez onnan távozni akar. Könnyű volt ezt a 
győzök fölényével nacionalizmusnak, reakciónak. összeesküvésnek és 
háborús bűnösségnek minősíteni. De ha a demokratikus elveket komolyan 
vesszük, akkor tudnunk kell, hogy a demokrácia ellen csak az a kisebbség 
vétkezhet, akit minden őt érintő döntés előtt megkérdeznek. Aki felett 
azonban megkérdezése nélkül döntenek, annak jogában áll bármikor és 
bárhol szembeszegülni a döntéssel. Ez olyan demokratikus alapelv, amit a 
SZABAD CSEHSZLOVÁKIA TANÁCSÁNAK politikusai sem vonhat-
nak kétségbe. Mégis úgy látszik, a mai cseh emigránsok, éppúgy rabjai a 
status quo-nak, a cseh hatalmi politikának, mint a két háború közötti poli-
tika, csak most a Genfi Szellem helyett potsdam szellemébe kapaszkod-
nak, ahelyett, hogy felmérnék a két köztársaság tragédiáját és új módsze-
rekkel kísérelnék meg a kivezető utat megkeresni, mind a köztársaság, 
mind pedig, a Dunatáj népeinek békés együttműködése érdekében. 

A demokratikus magyar emigráció nem mehet el szó nélkül a cseh po-
litika újabb merevgörcse mellett, de különösen nem azok, akik a ‘„pa-
raszttömegek demokratikus képviseletén nyugvó” Magyarország hívei, 
akiknek győzelmét második emigrációjában Benes oly hon óhajtotta. 
Amikor tehát súlyos hiányérzeteink ellenére örömünket fejezzük ki a 
csehszlovák demokrácia egységének megteremtése fölött, és Mocsáry 
Lajossal mondjuk „Mi magyarok szívesen elismerjük hibáinkat irányo-



 

48 

tokban, és ünnepélyesen megkövetünk a múltakért”, nem hagyhatjuk szó 
nélkül éppen a megbékélés érdekében a cseh politika tévedéseit és hibáit 
sem. 

A magyar demokratikus emigráció kész  ma is a csehszlovák demokra-
tákkal szoros barátságra lépni, de csakis az egyenlő jogú partner elve 
alapján és csak akkor, ha a csehek legalább oly mértékben mint mi, belát-
ják saját hibáikat és velünk együtt hajlandók azok :kiküszöbölésére. 
Mindkét részről gyakorlati elvként kell elfogadnunk a népek önrendelke-
zési jogát és a konföderáció elvét. Ennek megvalósítása érdekében el kell 
vetnünk a kollektív felelősségrevonás gondolatát – származzék az bárkitől 
és bárhonnan – mint fasiszta-bolsevista módszert. Ha a csehszlovák de-
mokraták, akik a második világháború után a legtöbbet vétettek a demok-
rácia elvei ellen, meg nem történtnek tekintik az u. n. „önkéntes lakosság-
cserét” és kijelentik, hogy Csehszlovákia volt magyar nemzetiségű polgá-
rai Keleteurópa felszabadítása után visszatérhetnek eredeti lakóhelyükre, 
az őket ért anyagi károkat megtérítik s majd egy semleges nemzetközi 
fórum felügyelete mellett dönthetik el, mely állam keretén belül kivannak 
élni, akkor közöttünk a végleges megbékélésnek már úgyszólván semmi 
akadálya sem lesz. 

A keleteurópai konföderáció megteremtésének ugyanis ezek elenged-
hetetlen feltételei, mert egyetlen konföderáció sem alakulhat hatalmi sta-
tus-quok biztosítására, hanem csakis az ott élő népek teljes megbékélésére 
és megnyugtatására. Az egymás iránti gyűlölködésre nevelt, sértett népe-
ket csak úgy lehet közelebb hozni egymáshoz, ha a legfájdalmasabb sebe-
ket demokratikus módszerekkel begyógyítjuk. A terület stabilitásának 
megteremtése pedig a konföderáció előfeltétele, mert a népek szabad dif-
ferenciálódása szükséges ahhoz, hogy egy konföderáción belüli integráló-
dás megtörténhessék. Ez pedig több mint cseh vagy magyar érdek, ez 
Keleteurópa biztonságának érdeke. A csehszlovák demokratikus emigrá-
ció egységének megteremtése tehát csak úgy vezethet magának Csehszlo-
vákiának boldogulásához is, ha megtalálja az utat a többi keleteurópai 
demokratikus emigrációk mellett a magyar emigráció felé is és kölcsönö-
sen eltüntetjük az eddigi tragédiánkat okozó összes ellentéteket és ha elő-
renézve népeink kölcsönös biztonságára gondolunk. 
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JANUS 
Van-e a parasztságnak demokratikus élménye?14 
A MAGYARORSZÁGI SZOCIALDEMOKRATA PÁRT emigrációs 
vezetőségének egy állítólagos hazai eredetű szocialista kiáltvánnyal kap-
csolatos nyilatkozatán a következőket olvastuk: „Magyarországon a letűnt 
uralkodó osztályok bűnei következtében a parasztság demokratikus élmé-
nyekkel alig rendelkezik. A volt szociáldemokrata munkásság az a bázis, 
amelyre Magyarország felszabadulása esetén a demokrácia épülhet. 

Őszintén szólva egy kissé meglepő fogalmazás ez azok számára, akik 
mindig tisztelettel adóztak a munkásság demokratikus küzdelmeinek, s 
akik a munkásságban a parasztság sorsszerű, és természetes szövetségeset 
látják. Teljesen hibás és a modern szocialista elmélettel is ellentétben álló 
szemlélet a parasztság demokratikus élményeinek és demokratikus szere-
pének ilyenfajta lebecsülése, még akkor is, ha ezt a letűnt uralkodó osz-
tály bűnei következményeként állítják be. Ez az érvelés, ebben a fogal-
mazásban, nagyon hasonlít a hivatalos magyar politika 1867 óta hangoz-
tatott elveihez és a kommunistáknak a munkásság vezető szerepéről szóló 
elméletéhez. Mindkettőnek lényege, hogy a parasztság vezetésre szorul – 
csupán a vezetésre hivatottak mások. Hogy a gyakorlatban ez mit jelent, 
azt a szociáldemokrata politikusok a múltból is, a jelenből is nagyon jól 
tudhatják. Mindezeken túl pedig ez a szemlélet, nem is felel meg a való-
ságnak, hiszen éppen a demokratikus élmény bizonyítéka a századforduló 
idején országos méreteket öltött agrárszocialista mozgalom, ÁCHIM 
ANDRÁS parasztpártja, a NAGYATÁDI mozgalom, amelytől még tévút-
ra jutása után sem tagadhatók meg bizonyos demokratikus paraszti voná-
sok. Igaz ugyan, hogy az elvetélt forradalmak után az uralkodó osztálynak 
sikerült a két háború között a parasztság demokratikus; fejlődését meg-
akadályoznia, de a 40-es évek táján már minden erőszak ellenére országos 
szervezettségre tett szert a Parasztszövetség, megalakult keretében a 
Földmunkás-szakosztály és kibontotta zászlaját az agrárszocialista ha-
gyományokat továbbvivő Nemzeti Parasztpárt is. A hazai antidemokrati-
kus rendszerben, a nagy jobboldali előretörés idején ezek a mozgalmak 
nem tudtak a háború végéig országformáló erővé izmosodni, de éppen 
ugyanezen okok miatt a városi munkásságnak is csak törpe kisebbsége 
tudta megtalálni a szociáldemokráciához és a szakszervezetekhez vezető 
utat, így a demokratikus élmény hiánya a munkásság nagy tömegeinél is 

                                                           
14 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 2. számában. 
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éppúgy érezhető volt, mint a parasztságnál. A demokratikus élményt 
mindkét társadalmi rétegnél 1945 után kellett volna általánossá tenni, ha 
az ehhez szükséges szabadságot az orosz szuronyok árnyékában feltörő 
kommunisták rövid időn belük meg nem semmisítették volna. 

Ezek hangsúlyozása mellett egy pillanatra sem gondolunk arra, hogy a 
magyar szociáldemokrácia képviselői helytelen fogalmazásukkal szándé-
kosan azt akarták volna kifejezésre juttatni, amit az uralkodó osztályok és 
a kommunisták is hangoztatnak, hogy a parasztság nem érett a demokrá-
ciára, vezetésre szorul. Ha elfogadják ezt az álláspontot, akkor maguk 
taszítják le a parasztságot Várkonyi, Áchim, Nagyatádi útjáról egyenesen 
az Eckhardt-féle úri parasztpolitika táborába. 

Szerencsére a magyar parasztság régebbi harcai és mai küzdelmei a 
napnál is világosabban mutatják, hogy ez a társadalmi réteg ma már önál-
ló politikai szemlélettel rendelkezik és nem elégszik meg sem az alázatos 
jobbágy, sem a segédcsapat szerepével. Ezt a szemléletet pedig nem 
csökkenteni, hanem erősíteni kell benne. 

Meggyőződésünk, hogy e szerencsétlenül fogalmazott mondatok szer-
zői nem voltak tisztában szavaik valódi értelmével és nem akarják a pa-
rasztság kikapcsolásával maguk is elősegíteni a munkásmozgalom 
gleichschaltolását. Reméljük, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata 
párt vezetősége a magyar parasztságról a jövőben nem küld ilyen sze-
génységi bizonyítványt a szabad világ munkásszervezeteihez és helyesbí-
teni fogja a parasztság és munkásság viszonyának megzavarására alkal-
mas, tévesen fogalmazott kitételét. 
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CSEPREGI JÓZSEF 
Megjegyzések Radvánszky Antal „Nemzeti géniuszunk szellemében” 
című cikkgyűjteményéhez15 
A nagy realista; Mórica Zsigmond nem sokkal halála előtt, feltűnő módon 
érdeklődni kezdett a túlvilági dolgok iránt. Túri Dani, Bethlen Gábor, 
Rózsa Sándor és az „Úri- muri” túlontúl is eleven húsból és vérből való 
alakjainak megteremtője hirtelen a szellemek és fluinumok világába keve-
redett. Egy óbudai öreg svábasszony lakásán hangszer nélkül felcsendülő 
muzsika mellett találkozott több alkalommal is a szellemvilággal. A baj 
ott következett be, hogy a túlvilág nagy súlyt fektetett Móricz Zsigmond 
meggyőzésére. Az történt ugyanis? – miután íróról volt szó – hogy Burá-
nyi Miklós szelleme jelentkezett a szeánszon. Amikor Surányi Miklós 
'szelleme' „kedves kollega úrnak” szólította és a sváb asszony tört ma-
gyarságával fejezte ki örömét afölött, hogy a „kedves kollega úr” is ér-
deklődik a spiritizmus iránt, Móricz Zsigmond rögtön megérezte, hogy 
valami nincs rendjén ebben a különös szellemvilágban. Le is írta kesőbb, 
hogy leginkább a „kolléga úr” és a magyartalan beszéd ütött szöget a fe-
jében. Surányi Miklóst ugyan nem tartotta nagy írónak, de azt soha sem 
tagadhatta meg tőle, hogy magyarul legalább tudott. 

Valahogy ez a móriczzsigmondi tapasztalat jutott eszünkbe, amikor 
Radvánszky Antal „Nemzeti géniuszunk szellemében” cimme1 megjelent 
cikkgyűjteményt olvastuk legjobb tudomásunk szerint a magyar géniusz 
idáig mindig nagyon válogatós volt és megnézte alaposan, azt a médiu-
mot, akin keresztül szólni akart s nem esett egyetlen alkalommal sem ab-
ba a hibába, mint szegény Surányi Miklós szelleme. A magyar géniusz 
Radvánszky füzetének megjelenéséig Zrínyit, Pázmányt, Széchenyit, 
Kossuthot, Keményt, Aranyt, Petőfit és Adyt választotta médiumának, 
hogy csak .a csúcsokat említsük sok megjelenési formája közül. A cikk-
gyűjtemény furcsa és zavaros bevezetőjében maga Radvánszky is panasz-
kodik, hogy „az emigrációban nemzeti géniuszunk szükségképpen kor-
csosodik”. Ez úgy látszik igaz, ha arra kényszerült, hogy az említett na-
gyok után Radvánszkyt válassza médiumul. Ez szöget ütött a mi fejünk-
ben is. Tapasztalásunk szerint a magyar géniusz eddig minden megnyilat-
kozásában örök útmutatásokat adott és sohasem törekedett „korszerű 
megfogalmazásra”s mindezeken felül mindig a legszebb magyarság nyel-

                                                           
15 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 2. számában. 
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vén szólalt meg. Nemzeti géniuszunk mind e két sajátságát hiába keressük 
Radvánszky írásaiban. 

A cikkgyűjtemény ékes és hivalkodóan sokat mondó elme ellenére sem 
üti meg azt a mértéket, hogy külön érdemes volna vele foglalkozni, ha 
nem egy kórtünettel állanánk szemben. A vasvillával hirtelenében össze-
hordott cikkek annyi rosszindulatot és oly sok tévedést tartalmaznak, 
hogy egy rövid kis cikk keretében lehetetlen részletesen foglalkozni ve-
lük. Hogy Radvánszky írásában „az egyszerű szalontai hajdúból” 
Nagyfalussy (két s y) Arany János lesz, azon csak mosolyogni lehet. 
Hogy a csendőrséggel kapcsolatban csupán a „csendőrség néhány tagjá-
nak eltévelyedéséről” tud, azt megértjük. Elvégre nem „önpiszkithatja” a 
világ előtt: annyira a magyarságot, hogy bevallja: a csendőrség intézmé-
nye, mint politikai ellenőrzési szerv nem tartozik a demokratikus államok 
általában elfogadott intézményei közé. Azon már nem is csodálkozhatunk 
ezek után, hogy a valóban minden megbecsülést megérdemlő „kötelessé-
gük teljesítése közben elesett” katonáknak kijáró tisztelet címén Szálasi 
kémszolgálatának főnöke feje köré kivan glóriát fonni. Végezetül még azt 
sem fájlalnánk, hogy a „feudális, bűnös múlt” emlegetését egyszerűen 
demokrata „önpiszkitásnak” nevezi, ha nem követne el füzetében súlyos 
történelemhamisítást. 

Radvánszkyról, aki a maga által kreált „felsőbbrendű intelligencia” ne-
vében beszél, feltételezhető, hogy nem esik a „csordaszellemű szajkók” 
hibájába, s megrágja mondanivalóját mielőtt leírja. Ha pedig ez így van, 
akkor Kossuth és Andrássy értékelésénél tudatos történelemhamisítást 
követett el. Miután már tudomásunkra hozta, hogy az idősebb Andrássy 
Gyula „nagyrészt a pánszláv törekvések megfékezésére” megkötötte a 
fiatal és erős német birodalommal az osztrák-magyar monarchia szövet-
séget, ezt írja füzetének 31. oldalán: „Kevesen tudják róla, vagy kevesen 
akarják tudni, hogy a hatvanas években miért fogadta az egész ország 
egyhangú felháborodással egy ideálisan elképzelt, de kevéssé gyakorlatias 
dunai konföderációs tervet, melyet Kossuth vissza is vont, talán éppen 
ezért. Et a terv adta ugyanis az egyik lökést a nemzeti közvéleménynek az 
Ausztriával való kiegyezés felé, mert a nemzet ekkor egyrészt teljesen 
értelmetlenül állott olyan elképzeléssel szemben, amely területi egységét 
veszélyezteti, másrészt pedig a szlávizmus és az ortodoxia karjaiba dönti, 
hiszen a balkáni országok nagy részük még török uralom alatt, de már 
ekkor kezdtek az orosz politika sakkfiguráiként szerepelni. 

Ez röviden és tömören annyit jelent, hogy Kossuth Lajos 
dunakonföderációs tervével az orosz imperializmus szálláscsinálója volt, 
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s csak a hazai közvélemény nyomására vonta vissza tervezetét. Nem tud-
juk feltételezni, hogy Radvánszky, aki ha egy kicsit sántikálva is, de a 
konföderációs gondolat hívének vallja magát, ne ismerné Kossuth terve 
napvilágra kerülésének körülményeit, s ne ismerné Kossuthnak a terven 
kívül is nyilvánosságra jutott megnyilatkozásait. A világosság kedvéért 
azonban kénytelenek vagyunk a terv megszületésének és nyilvánosságra 
kerülésének hátterét röviden ismertetnie. 

Marc Antonio Canini lelkes románbarát olasz újságíró, aki a dunai 
szövetségnek lelkes híve volt, 1862 áprilisának utolsó napjaiban felkeres-
te Kossuthot és hosszas eszmecserét folytatott vele a Duna-konföderáció 
kérdéséről. Másnap emlékiratba foglalta a beszélgetés anyagát és felke-
resve Kossuthot arra kérte írja alá, mert magával szeretné vinni Bukarest-
be, mint tárgyalási alapot. Elutazása előtt azonban megmutatta néhány 
barátjának és ismerősének, köztük Helfy Ignácnak. Helfy a szerkesztésé-
ben megjelenő milánói Alleanza c. lapban Kossuth tudta és beleegyezése 
nélkül lehozta. Az emlékirat 1862. május 1-i dátumot visel. Kossuth tud-
ta, hogy egy tárgyalási alapot nem szabad nyilvánosságra hozni, ezért 
közölte is Helfyvel, hogy „irreparabilis” hibát követett el. Miután a nyil-
vánosságra hozatal után a tervezettel és személyével kapcsolatban is a 
legkülönbözőbb gyanúsítások láttak napvilágot, az Alleanza 1862.évi 16. 
számában „Fölvilágosítások a Dunai Confoederatio Projektumához” 
címmel nyilatkozatot tett közzé, amelyben a tervvel kapcsolatos gyanúsí-
tásokat igyekezett eloszlatni. Ami pedig a pánszláv kérdést illeti, 
Radvánszkynak tudnia kellene Kossuthnak 1862. június 23-án Raguzából 
Türr altábornagyhoz intézett leveléről, amelyben látnoki szemmel jósolta 
meg Törökország szétbomlását és éppen azzal argumentál a konföderáció 
mellett, hogy ha a konföderáció nem alakul meg, a felszabaduló népeket 
az orosz veszi hatalmába. 

Ha Radvánszky azt akarta volna bizonyítani, hogy a magyarság közel 
száz esztendő óta látta az orosz veszedelmet és sohasem szűnt meg ellene 
harcolni, akkor erre keresve sem találhatott volna jobb bizonyítékot, mint 
Kossuth Lajos konföderációs tervét és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatait. 
Ehelyett „ideálisan elképzelt, de kevéssé gyakorlatias” tervről beszél, 
hogy védelmébe vehesse Andrássy egyébként tiszteletreméltó személyén 
.keresztül a magyar arisztokrácia elmúlt száz esztendős politikáját. 
Egyébként értelmetlen lenne Radvánszky erőlködése. Hiszen ma már 
minden értelmes ember előtt világos, Kossuth célja a conföderációval 
éppen az volt, hogy egyrészt Magyarországot elszakítsa a lejtőre jutott 
Ausztriától és ezzel megakadályozza Schwarczenberg nagy német állaná-
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nak megvalósulását, másrészt a magyar-román-szerb-horvát államszövet-
ség létrehozásával elejét vegye a pánszláv Orosz-birodalom európai ter-
jeszkedésének. Az azóta bekövetkezett események is azt bizonyítják, 
hogy Kossuth tervének megvalósulása éppen ellenkező eredménnyel járt 
volna, mint amit Radvánszky állit. Kossuth nagyon is reális tervével 
szemben Andrássy terve érvényesült. A monarchia megmentése érdeké-
ben Andrássynak sikerült közreműködnie a porosz vezetésű német egység 
megteremtésében. Az eredmény ismeretes; két világháború, a pánszláv-
izmus a Lajtáig tolta hadállását, elnyelve hazánkat is és a világ újból az 
örvény szélére sodródott. 

Gondoljuk csak el, mennyire másképp ítélt volna meg bennünket a vi-
lág az elmúlt száz esztendő során, ha Kossuth terve sikerül Andrássyéval 
szemben. 

Nem Keleteurópa csendőrei lettünk volna a világ szemében, hanem a 
szabadság bástyája. De mennyire más volna a világ mai képe is. Hitler 
talán még ma is ismeretlenül sörözgetne a müncheni csapszékekben s 
Sztálin elkeseredett frakcióharcot vívna Georgia valamelyik kis városában 
a szociáldemokrata párttitkárral. 

Mai állapotunkban nem a hibák elkenésével, nem is a történelmen el-
követett erőszakkal segíthetünk, hanem csakis az igazságnak önmagunk 
előtt való maradéktalan feltárásával és a következmények levonásával. Itt 
az ideje, hogy népünk és nemzetünk sorsáért aggódó felelősségtudattal, 
tárgyilagos szemmel nézzünk szembe múltunkkal, vessünk ki onnan min-
dent, ami talmi, emeljük ki a homályból, ami érték és minden szándékolt 
mesterkedéstől, öntudatlan hamis illúziótól mentesen próbáljuk megfor-
málni a jövendő sorsunkhoz vezető utat. Nem tudunk hát mást ajánlani 
Radvánszkynak, érvényesítse saját magával szemben is a mások számára 
felállított elveit, s tanuljon meg újra gondolkodni és újra cselekedni. S 
talán még valamit. 

Máskor legyen szerényebb. A nemzeti géniusz helyett beszéljen csak a 
maga nevében, mert az ilyen címek és felületes írások csak kompromittál-
ják nemzeti géniuszunkat és félő, hogyha a Radvánszky által eléje tartott 
tükörbe néz, úgy elszégyelli magát, hogy soha többé nem jelenik meg. 
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EDWARD CRANKSHOW 
Cracks in the Kremlin wall16 
New York, The Viking Press. 1951. 
Crankshow, aki ma alig több negyvennél. A háború alatt a brit katonai 
misszió tagja volt Moszkvában. Innen datálódik érdeklődése Oroszország 
iránt. Régebben ismert fordító, regényíró, műkritikus volt. 1946-ban 
„Russia and the Russins” című könyvével szerzett nevet magának, mint 
orosz szakértő. Mostani műve azt fejtegeti, hogy Sztálinnak nem annyira 
a kommunista világforradalom, mint Nagy-Oroszország a szívügye. Ér-
dekes, amit személyes tapasztalatok alapján a Szovjetunió belső gyenge-
ségéről mond. Crankshow a mai nagy világvitában azon az oldalon áll, 
ahol azt állítják Oroszország óvakodni fog háborús kalandba 
bocsájtkozni.  Sidney HOOK, newyorki egyetemi tanár, aki elnöke a 
Congres for la liberte de la culture amerikai változatának, az AMERICAN 
COMMITEE FOR CULTURAL FREEDOM-nak, Crankshaw könyvét, 
amely Angliában „Russia by Daylight” – Oroszország napvilágnál – cí-
men jelent meg, „Russis by Mooshine” – Oroszország holdvilágnál – 
gúnynév alatt élesen bírálta állítólagos naivitása miatt.  

 
 
 

                                                           
16 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 3. számában. 
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GEORGE KENNAN 
American diplomacy1900-1950. University of Illinois, 1951.17 
Kennan a fiatalabb amerikai diplomata nemzedékhez tartozik. Treningja a 
mai világ megértését célozza. A húszas évek végén a State Department 
maroknyi tehetséges fiataljai közt volt, akik oroszul tanultak. Kétszer volt 
diplomáciai poszton Moszkvában. Ma ő az USA moszkvai nagykövete. 
Könyve régebbi essay-t és újabb előadásait tartalmazza. Vezető gondola-
ta, hogy az Egyesült Államok diplomáciája túllőtt a célon, amikor az ame-
rikai ideálok hangoztatásával aktivizálódott mint nagyhatalom a világpoli-
tikában. Kennan több realizmust tanácsol a jövőre nézve. Kisebb célokat, 
kevesebb ígéreteket – de amit el lehet érni és be lehet tartani. Mert úgy 
látszik, ábrándozás a diplomácia megrontója. Kennan „realizmusa” visz-
szatetszést váltott ki azoknál, akik nem az idealizmust sokallják a múlt 
amerikai diplomáciájában, hanem azt tartják, hogy a kudarcokat a jó ideá-
lok rossz végrehajtása okozta. 

 

                                                           
17 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 3. számában. 
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HAMILTON FISH ARMSTRONG: 
Tito and goliath18 
New York, Macmillan, 1951 
A FOREIGN AFFAIRS, a prominens amerikai negyedévi külpolitikai 
folyóirat szerkesztője ebben a könyvében a Tito-Sztálin szakítás törté-
nelmi jelentőségét méltatja és magyarázza. Visszaemlékezik ARMST-
RONG arra, hogy Párisban BUCHARIN 1936-ban azt mondta neki: 
„Ahogy a kapitalizmus nem élhet háború nélkül, úgy a háború nem élhet a 
kommunizmusban”. A Tito-affair bebizonyította, hogy kommunista or-
szágok viszonyában is felléphet a háború veszedelme Armstrong foglal-
kozik Tito és Dimitrov kommunista középeurópai federalista törekvésé-
vel; erre vonatkozó adatgyűjteménye a legteljesebb, ami eddig megjelent. 
Armstrong a titoizmus intézményének híve, mert szerinte ezidőszerint 
Jugoszlávia, csak Tito alatt tarthatja meg függetlenségét. Ez a vélemény 
egyes jugoszláv emigránsok keserű kritikáját váltotta ki. 

                                                           
18 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 3. számában. 
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HANS KOHN: 
The twentieth century: A midway account of the western world.19 
New York, Macmillan, 1950. 
KOHN korunk egyik kiváló történésze, különösen a nacionalizmus ta-
nulmányozásával tett szert világtekintélyre. Ezt aligha tudja róla a magyar 
emigráns kőnyomatos, amely nemrég így hivatkozott rá: „egy Kohn nevű 
amerikai történész” Hírünket a világban KOHN munkássága nem javítot-
ta, de abban, amit Középeurópáról írt, sok igazság van; például BENES  
1943, 44 telén tett moszkvai látogatását „második München”-nek nevezte. 
Kohnnak általában nincs hízelgő véleménye a világról és könyve, amely a 
huszadik század delén vizsgálja a nyugati világot, nem sok szépet mond. 
A nacionalista dezintegrálódás, a materialista degenerálódás bizony ebek 
harmincadjára juttatta Nyugatot. Kohn azért nem egészen pesszimista 
Európa és Amerika szorosodó egységét a nagy válság bíztató fejleményé-
nek véli, mert a nyugati civilizáció új, s talán szebb fejezete virágozhat ki 
az atlanti unió mai bimbójából. 

                                                           
19 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 3. számában. 
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DÁVID MITRANY: 
Marx against the peasant.20 
The University of North Carolina 
A romániai születésű MITRANY angliai és amerikai egyetemek tanára, a 
keleteurópai agrárkérdés világszerte elismert szakértője. Ebben a könyv-
ben harminc év tanulmányaiból kovácsolt szellemi fegyvert a kommu-
nizmus ellen küzdők számára. A kommunizmus és parasztság viszonya, 
nemcsak a szakirodalom; hanem a világpolitikának is egyik legelhanya-
goltabb területe. MITRANY szerint azért, mert az urbánus liberális Nyu-
gat nem értette meg a parasztságnak, vagyis a világ túlnyomó többségé-
nek, a jelentőségét. Nem törődvén többnyire állati sorsának emberivé téte-
lével, a parasztság a kommunista forradalmak szövetségese lett, bár a 
kommunisták szívük mélyén lenézték a parasztot és amikor a kommunis-
ták uralomra juttatása körül, a paraszt mehetett vagy a kolchozba vagy 
Szibériába . Azon a tanulságon túl, hogy a paraszt nem a kommunizmus, 
hanem a demokrácia legtermészetesebb szövetségese, MITRANY könyve 
az agrárpolitikára vonatkozó tudományos információ elképzelhető leg-
gazdagabb forrása. 

                                                           
20 Megjelent a Látóhatár 1952. évfolyam 3. számában. 
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BORBÁNDI GYULA 
Az európai egység és a liberalizmus21 
Az európai szabad népek politikájára a második világháború után három 
irányzat nyomta rá leginkább bélyegét: a keresztény demokrácia, a de-
mokratikus szocializmus és a liberalizmus. Ezek az irányzatok nemcsak 
döntően befolyásolják az egyes államok magatartását a nemzetközi kérdé-
sekben, de hatásuk szemmellátható az európai egységért folyó küzdelem-
ben, valamint az atlanti közösség kialakulásában is. Ez utóbbi két terüle-
ten az említett irányzatokat képviselő pártok és politikai csoportok már 
nem egyenként, de együttesen, közös nagy szervezet közreműködésével 
lépnek fel. Mindegyik irányzat nemzeti pártjai a közös eszmények képvi-
seletére, az azonos ideák érvényesítésére és közös munkára egyesültek. 
1947-ben Oxfordban megalakult a Liberális Világúnió. Ugyanebben az 
esztendőben a Luzernban összegyült kereszténydemokraták kimondották 
közös szervezetük, a Nouvelles Equipes Internationales megalakítását. A 
szociáldemokraták pedig a szocialista nemzetköziség hagyományait ápoló 
és továbbvivő, de szerkezetében még laza és akcióiban még erőtlen 
Comisco után, annak munkája nyomán, 1951-ben Frankfurtban létrehoz-
ták a Szocialista Internacionálét. 

A három internacionálé kezdettől fogva foglalkozott az Európa egyesí-
tésére irányuló javaslatokkal. Nem lesz érdektelen, ha összefoglaljuk a 
három irányzat álláspontját az egyesülés szükségét és mikéntjét illetően. 
A sort a liberálisokkal kezdjük. 

 
* 
 

Nem véletlen, hogy a három nagy politikai irányzat közül a liberálisok 
kapcsolódtak be legkésőbben az európai egységmozgalmakba és kezdték 
meg a tevékeny közreműködést. A kereszténydemokratákban és szocialis-
tákban erősebb a hajlam, hogy az európai egységgel elérni kívánt célt 
szerződésekkel, intézményekkel, alkotmányozó szervekkel és miniszteri 
bizottságokkal közelítsék meg. A liberálisok ezeket az intézményeket 
csak másodrangú eszköznek tekintik. Hajlanak amaz álláspont felé, amely 
a megoldást nem nemzetközi jogi alkotásoktól és institucionális szabályo-
zásoktól várja, de az emberi együttélés és a gazdasági rendszer formáitól. 
Emlékeztetnek arra a korszakra – az első világháború előtti „liberális” 

                                                           
21 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 1. számában. 
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évtizedekre – amikor nemzeti államok rendszerében, államok feletti in-
tézményeket nem alkotva útlevél és vízum, vám- és devizavizsgálat nél-
kül lehetett az egyik országból a másikba utazni. Azt szeretnék, ha az eu-
rópai államok visszatérnének az egymás közötti szabad forgalom rendsze-
réhez, a liberális módszerekhez a gazdasági és társadalmi élet egész terü-
letén. Véleményük szerint ezen az úton könnyebben, gyorsabban és 
eredményesebben érhetjük el a valóságos egységet. 

A liberálisok kezdeti tartózkodását az európai egység problémái iránt 
nemrég fokozott érdeklődés váltotta fel. A Liberális Világunió Stras-
bourgban szeptember 25. és 28. között tartott kongresszusa elegendő tám-
pontot ad, hogy a liberális álláspontot az európai egység ügyében legalább 
is nagy vonalakban megrajzoljuk. A kongresszus határozata az európai 
egységről így hangzik: 

A Liberális Világunió kongresszusának meggyőződése, hogy Európa 
egyesítése a jelenleg cselekvési szabadságuktól megfosztott országok 
adott pillanatban történő bekapcsolásával a Világunió egyik legfontosabb 
célja marad. Megelégedéssel üdvözli a Schuman–tervet, amelynek életbe-
lépése lehetővé tette az első európai hatóság megteremtését. Ugyancsak 
üdvözli a federációt célzó terveket, amelyeket a hat nyugati állam most 
dolgoz ki. Ezeket a terveket az egyesüléshez vezető út etappe-jainak te-
kinti. 

A kongresszus mindazonáltal tudatában van a súlyos veszélyeknek, 
amelyek az egyesülést és a közös védelmet fenyegetnék, ha nemcsak a 
többi kilenc állam, amely az Európa Tanácsban képviselve van, hanem a 
demokráciák szélesebb köre is Európán belül és kívül nem ismerné fel a 
társulás szükségét. Éppen ezért örömmel tölti el a kongresszust az Európa 
Tanács tanácskozó gyűlésének röviddel ezelőtt kinyilvánított szándéka, 
hogy tanulmányozni igyekszik azokat az intézményeket, amelyek ezt a 
társulást megvalósítják. 

A határozat az európai egység ügyében egyeztető megoldás két nagy 
csoport álláspontja között. Az egyik csoport – amelynek hangadói többek 
között az angolok voltak – egy alkotmányosan felépített európai állam-
szövetség híve. A realistának nevezett másik csoport elítéli az alkotmány-
jogi intézmények túlbecsülését. Az alapvető kérdésekben mindezek elle-
nére nincs különbség a különféle csoportok tagjai között. Az európai ál-
lamok közötti együttműködést szükséges feltételnek tekintik egy jobb 
jövő és magasabb életszínvonal érdekében. 

Az európai intézmények fontosságát hangsúlyozó álláspontok közül 
kettő érdemel említést. H. A. Kluthe, a határozati javaslat előadója szerint 
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a nemzeti államok szuverenitásához való makacs ragaszkodás túlhaladott 
álláspont. Határozott híve az Európai Egyesült Államok tervének, amely-
ben szövetségi kormány intézné a külpolitikát, a honvédelmet, a kereske-
delmet és a pénzügyi kérdéseket. Ezt az európai federációt azonban nem 
lehet mindaddig megalkotni, amíg Európa jelentős része kommunista ura-
lom alatt él és ameddig a vasfüggönyön innen is három államot diktátor 
kormányoz. Schäfer, a német szövetséges köztársaság Bundestag-jának 
alelnöke a szupernacionális intézmények híve. Megítélése szerint ezekre 
az intézményekre – amelyek közé első helyre az európai parlamentet so-
rolja – szükség van, hiszen a gazdasági és katonai szerveket demokratikus 
ellenőrzés alatt kell tartani. Érdekes az angol liberálisok állásfoglalása. 
Ellentétben a konzervatívokkal és a munkáspárttal a liberálisok nézete 
lényegesen közelebb áll a kontinentális felfogáshoz. A strasbourgi kong-
resszuson résztvevő angol küldöttek a teljes véleményazonosságról bizto-
sították kontinentális partnereiket. Lord Layton, aki kiemelkedő szerepet 
játszik az Európa Tanácsban, egységes liberális közvéleményt sürgetett az 
európai intézményekben munkálkodó liberális politikusok tevékenységé-
nek támogatására. Sir Andrew McFadyean véleménye szerint Anglia és 
Európa között szoros kapcsolatnak kell kialakulnia és ennek érdekében 
nem szabad visszariadni a szuverénitásból eredő jogok egy részének fel-
áldozásától sem. Az angol politikus hangsúlyozta, hogy a liberalizmus 
lényegénél fogva nemzetközi és Angliában az európai egységkísérletek 
egyik legfontosabb előharcosa. Donald Wade képviselő lényeges köve-
telménynek tartja, hogy a szándékot gyakorlat kell, hogy kövesse és a 
Schuman-terv államainak federációban kell társulniok az Európa Tanács 
többi kilenc államával. 

Hangsúlyoznunk kell a liberálisok elutasító állásfoglalását az úgyneve-
zett „harmadik erő” tekintetében. Nem lehet szó arról, hogy az Egyesült 
Európa harmadik erőként szerepeljen Amerika és a Szovjetunió között. A 
liberális álláspont szerint a Szovjetunió csak csatlósokat és ellenségeket 
ismer. Az amerikaiak azonban Európa természetes szövetségesei. Közö-
sek a politikai eszmék és a védelmi erőfeszítésekben egymásra vannak 
utalva. 

Nem hallgathatjuk el az aggodalmakat, amelyek a liberális internacio-
nálé egyes tagjaiban jelentkeznek. Ezek közül az egyik leglényegesebb a 
félelem a „klerikális Európa”-tól. Az a körülmény, hogy a keresztényde-
mokraták a legtöbb országban többségi pártok, valamint a keresztényde-
mokrácia szoros kapcsolata a katolikus egyházhoz egyes liberálisokban 
félelmi állapotot idéz elő, mondván, a „klerikális Európa” veszélye fenn-
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áll és esetleges türelmetlensége nemkívánatos módon zavarja majd a vi-
lágnézeteken felülálló együttműködési politikát. 

Másik aggodalom gazdasági és társadalmi természetű. Ennek alapja az 
a félelem, hogy az egységes Európában esetleg nem sikerül biztosítani a 
liberális gazdasági és társadalmi elveket. Schäfer hangsúlyozta, hogy a 
szocialistákkal szemben ki kell tartani a piacok összevonása mellett. Álta-
lános a felfogás a liberálisok között, hogy minden eszközzel meg kell 
akadályozni a Montánunió kartellé fejlődését. Bárhol mutatkozzanak is 
ilyen tendenciák, a liberális politika szembe kell helyezkedjék vele. Libe-
rális feladatnak minősül a fogyasztók érdekeinek védelme a szén-és acél-
közösségnél. Teljes a megegyezés a liberális táborban annak megállapítá-
sában, hogy az európai intézmények csak akkor jelentenek áldást a népek 
számára, ha liberális szellem hatja át működésüket. 

Az európai liberálisok aggodalmaik és félelmeik ellenére is az európai 
egyesülés meggyőződéses hívei. A harmadik rend és a technikai fejlődés-
sel járó gazdasági fellendülés múlt századi hagyományaiból a ma is idő-
szerű eszméket és a korhoz igazított gondolatokat igyekeznek az egyesült 
Európa megalkotásánál érvényesíteni. Segítői egy jobb és igazabb Európa 
megteremtésének, amelynek polgárai a nagy liberális politikus, Carlo 
Sforza szavai szerint így nevezik majd magukat: „mi, az európai nép.” 
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KOBELE JÓZSEF 
Az európai szakszervezetek kongresszusa22 
A szakszervezetek lugánói kongreszusa az első „európai” tanácskozás a 
szövetség fennállása óta. A Nemzetközi Szövetség egész világra kiterjedő 
hálózatának három nagyobb egysége van. Egy európai, egy Észak és Dél-
Amerikát magábanfoglaló amerikai és az Ázsiát, Ausztráliát és a Sziget-
világot magábanfoglaló ú. n. ázsiai szakszervezeti központ. A három terü-
leti csoportosulás közül kétségkívül az európai a legfontosabb. A több 
mint 50 millió szakszervezeti tag csaknem fele Európában él. Az európai 
szervezetek felépítése és munkája is különbözik a többiektől. Az amerikai 
munkásszövetségek pl. politikai pártok nélkül jöttek létre, illetve minded-
dig nem alakult politikai bázisa a szakszervezetekbe tömörült munkások-
nak. Európában a pártok és szakszervezetek évtizedes kölcsönhatás foly-
tán egymástól nem választhatók el, tömegeik csaknem azonosak. A szak-
szervezetek tevékenysége mégsem politikai, hanem érdekvédelmi munká-
ra korlátozódik. Mielőtt rátérnénk a lugánói kongresszusra, szóljunk pár 
szót a szakszervezetek mai formájának kialakulásáról. 

A második világháború után újjáéledt szakszervezeti mozgalmak, – 
néhány kivételtől eltekintve – a Szakszervezeti Világszövetségbe tömö-
rültek. Az orosz és vasfüggöny mögötti szervezetek nemcsak resztvettek a 
Világszövetségben, de hamarosan lényeges befolyáshoz jutottak. A szer-
vezet fokról-fokra a Szovjet imperialista politika eszközévé vált. A szoci-
ális bajokban bővelkedő Nyugat-Európában a bolsevista demagógia ter-
mékeny talajra talált és egy ideig a szakszervezeti vezetők sem látták az 
út végét. Az amerikai AFL szakszervezeti szövetség mindvégig távol ma-
radt a Világszövetségtől, kiadványaiban gyakran mutatott rá a bolsevista 
befolyás veszélyeire. A nyugati szakszervezetek és a Világszövetség kö-
zötti szakításra csak a magyarországi és csehszlovákiai kommunista hata-
lomátvétel után került sor, miután világossá vált, hogy a Szovjet a szak-
szervezetekbe tömörült munkásokat ötödik hadoszlopnak tekinti. Csak-
nem egy évig tartó bizonytalan állapot után az amerikai AFL kezdemé-
nyezésére ú. n. politika mentes szakszervezeti szövetség alakult. A Nem-
zetközi Szövetség kommunista ellenes, ezzel a negatívummal azonban 
mégsem jellemezhető. Programja túlterjed a bolsevizmus negligálásán. A 
Szövetség rövid működése során a szociális lelkiismeret és társadalmi 
igazság legfőbb őrének bizonyult. Az egész világra kiterjedő földreform 

                                                           
22 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 1. számában. 
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és a gazdaságilag elmaradt területek segélyezése eszméi szakszervezeti 
gyűléseken születtek, kezdeményezői a munkások képviselői voltak. 

A közös munka és közös eredmények nem egyenlítették ki az Újvilág 
és Európa szakszervezetei közötti különbséget. Az európai szervezetek és 
az amerikai AFL közötti ideológiai nézeteltérés akut problémának bizo-
nyult. Olyannyira, hogy a szocialista befolyás miatt az AFL nem küldött 
megbízottat az idei berlini szakszervezeti kongresszusra. A kérdés máig is 
nyitott és ezen aligha változtat az a tény, hogy a következő szakszervezeti 
kongresszust New Yorkban tartják. A fentieket részben annak bizonyítá-
sára mondottam el, hogy a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövet-
sége területi központjai nem csupán szervezeti, de ideológiai egységet 
képeznek. Ennek előrebocsájtásával a lugánói határozatok is más értelmet 
nyerhetnek. Ez a tény különös jelentőséget kölcsönöz az európai szak-
szervezetek kongresszusának. 

Vizsgáljuk meg miről és hogyan döntöttek Lugánóban. Lényegileg jó-
váhagyták a szakszervezetek eddigi politikáját. A forma szerint munkájuk 
ezután sem haladja meg a szociális, gazdasági és kulturális tevékenységet. 
A kongresszus célját az európai szabad szakszervezeti erők összefogásá-
ban határozta meg. Ennél a pontnál ismét jelentkezik az európai szakszer-
vezetek súlyos tehertétele: a kommunisták elleni küzdelem. A szakszer-
vezetek terveinek végrehajtását súlyosan gátolják azok, erejükben nem 
lebecsülendő munkásszervezetek, amelyek még ma sem szakítottak a bol-
sevizmussal. 

A munkásság helyzetének javításának kulcsa kétségkívül a részben el-
avult nyugati üzemek termelékenységének emelése. Jelentős javulás 
mindaddig nem várható amíg a kommunista vezetés alatt álló szervezetek 
akcióképessége a kívánt mértékben nem csökken. Az elsőszámú feladat 
tehát, – a munkások helyzetének javítása, – háttérbe szorul, helyét jó ideig 
a zavaróerők kikapcsolása foglalja el. A kommunizmus elleni küzdelem a 
szabad világban nem rendőri kérdés, a meggyőzés hosszú időt vesz 
igénybe. Jelentős szociális eredmények nélkül, – minthogy az akciókat a 
kommunista szervezetek gátolják, – a szakszervezetek helyzete csak alig 
érezhető mértékben javul. 

Az európai szakszervezetek közösen támogatják az európai egységtö-
rekvéseket. Részvételük aránya az Egyesült Európa és a Szén és Acél-
Unió bizottságaiban egyelőre nem kielégítő. Ennek magyarázata, hogy a 
szakszervezetek csaknem egész Európában az ellenzékhez számítanak, 
részükre a javak és jogok elosztásánál legfeljebb a morzsák jutnak. Eddig 
alig néhány országban realizálták azt a tényt, hogy a bolsevizmus elleni 
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küzdelem legfontosabb feltétele a jogos szociális igények kielégítése. 
Ezen a téren néhány ország alig jutott túl a szociális igazságosság elvének 
hirdetésén. 

Az ülésen az európai szervezet belga főtitkára, Schevenel, az Európa 
Tanácsról előterjesztett jelentésében rámutatott arra, hogy az együttmű-
ködés igen jó minden olyan esetben, amikor a szakszervezetek segítségére 
van szükség. Csak akkor hiányzik a jóakarat, ha a szakszervezetek javas-
latainak elbírálásáról van szó. A Szén és Acél-Unió bizottságában sem 
sokkal jobb a helyzet. Az eddigi ideiglenes szakszervezeti megfigyelőket 
a luxemburgi központban állandó megbízottak váltották fel. A résztvevő 
hat ország szakszervezete állandó irodát nyitott, de ennek szerepe sem 
terjed túl a tanácsadáson. Valódi munkájuk néhány hónap múlva kezdő-
dik, amikor megnyílnak a határok és ezzel a munkások vándorlása. A hat 
ország mindegyikében más – és más az ipari munkások helyzete, nem 
egyenlők a bérek, a szociális viszonyok is különbözők. A közös alapok 
megteremtésében nehéz szerep vár a szakszervezetekre. 

A lugánói kongresszus legfontosabb tanulsága, hogy az európai szak-
szervezetek testülete mint érdekvédelmi szövetség sem független a politi-
kai erőktől. Harcolnia kell célkitűzéseiért. A szakszervezeti gondolat ér-
vényesülését munkáspártok segítik elő, a velük szembenállók gátolják, 
esetleg teljesen lehetetlenné teszik. Világos, hogy mindaddig, amíg a 
szakszervezeti érdekek védelme egyenlőtlen harcot jelent, az érdekvédel-
mi szervezetek nem mondhatnak le a támogató erők szövetségéről. Napja-
inkban, az alakuló Egyesült Európában a szakszervezeti erők döntő súlyt 
csak akkor alakíthatnak ki, ha továbbra is megmaradnak az eddig követett 
úton. 
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EKECS GÉZA 
Film és politika vagy filmpolitika23 
Két évvel ezelőtt levelet kaptam Magyarországról. Tartalmát alig fogom 
egyhamar elfelejteni. Barátom írta, akivel nemrégen még a „Rio 
Escondido” című mexikói film vissza-visszatérő taktusát fütyülgettük a 
visszhangos pesti utcákon. Barátom ma biztosan a „Békeindulót” fütyüli 
önkénytelenül, én meg egy-egy francia dalocskát, amely még párizsi po-
loskás rádiómból csempészte magát a fülembe. 

A levél megvan. Filmről szól. Holland filmről, amelyet 1950-ben mu-
tattak be Pesten. Címe: „Halálhajó”. Itt Nyugaton nem láttam, nem tudom 
holland címét, sem szereplőinek nevét. Mégis megkapott azon néhány 
soron keresztül, ahogy barátom ismertette. A „Hálálhajó” ócska, rozoga 
jószág. Legénysége kopott, szegény, facipős halászhad. Szeplősök, dur-
vák. Szárazföldön, vasárnap délután füvet rágcsálva heverésznek szegé-
nyes réteken, majd sört isznak. A rozoga hajó, több rozoga hajó gazdája 
függönyözött házban lakik. Leánya Mozartot pötyögtet hófehér zongorán. 
A fiúnak tilos labdáznia a halászgyerekekkel, mert akkor még elbízzák 
magukat és amikor majd ő vezeti atyja ügyleteit, kellemetlen egy-egy 
kérgestenyerű volt „barát”. A halálhajót gazdája nem javíttatja meg, mert 
az sokba kerül és az ócska jószág azért még hoz valamit a konyhára. Egy-
szer azonban nem tér vissza. A viharban kettéroppant, nyögött egyet fá-
radtan és utolsót vergődve elmerült. E jelenetnél – írta barátom – az egész 
nézőtér szinte tengeribetegséget kapott: süllyedt, emelkedett a filmvászon 
és a nézők a gyomrukat torkukban érezték. Száz százalékos realizmus. A 
történetről még annyit, hogy a halászok mind egy szálig elpusztultak. 
Egyikük idős, fonnyadt anyókát hagyott hátra, az édesanyját. S a töpörö-
dött öregasszony, akinek a fia volt mindene, valami kártérítést azért mégis 
csak kapott az uraságtól: minden délben elmehetett a lefüggönyzött ház-
hoz, ahol kapott egy tál jó meleg, zsíros ételt, nagy karéj kenyérrel ... „S 
ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani, – jegyezte meg a magyar-
országi levélíró. Nyugaton kitűnő, haladó, realista filmeket csinálnak, 
amelyekben könyörtelenül feltárják a problémákat, kíméletlenül megmu-
tatják a bajokat, csak – nem oldják meg. Itt Keleten megoldják a problé-
mákat. A saját szájuk íze szerint. Példa erre a „Biciklitolvajok” cimü 
olasz film, amelynek végére odaragasztották Togliattit, az őt ünneplő so-

                                                           
23 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 1. számában. 
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kaságot, amely üvöltve énekelte a „Bandiera rossa” cimű kommunista 
indulót ... S itt van a baj, ezen kell segíteni! ...” 

 
A politika és a film 

Az említett levél szerint Nyugat feltárja a problémákat, Kelet erősza-
kosan és ferdén oldja meg azokat. Nyugat alatt most elsősorban a latin 
államok filmgyártását értem, különösen a franciát, az olaszt és az utóbbi 
időben filmhatalommá vált Mexikót. Problémáik bőven vannak, de de-
mokráciában élnek, amelyet még elmúlása előtt öregember módjára dé-
delgetnek, ölelgetnek, csiklandoznak. A téma felvetése és megoldása mű-
vészi, befejezése kényelmes. Sok-sok példával bizonyíthatnám állításo-
mat, itt csak néhányat említek. Az olasz filmgyártás nagy mestere, 
Vittorio de Sica a „Biciklitolvajok” és a „Milánói csoda” című filmjeiben 
éppen azt feszegeti, ami a Nyugat számára a kommunista propaganda 
miatt oly kellemetlen. Az elesett kisemberek története, akiket a törvény 
csak hézagosan véd a társadalom ellen. A szegény, állásnélküli munkás 
nem lát más lehetőséget ellopott kerékpárja visszaszerzésére, mint hogy ő 
is lop egyet... Megoldás ez? Vagy a „Milánói csoda” ócska 
pléhbarakjaiban lakó nincstelenek tehetnek valami mást a földtulajdonos 
karhatalmat igénybevevő, kilakoltató parancsa ellen, mint azt, hogy a mi-
lánói dóm előtti téren kiragadják az utcatisztogatók kezéből a seprőt és 
felülve rá, elnyargalnak a magasba. El innét erről a földről, ahol baj van a 
szociális igazságszolgáltatással! Kényelmes megoldás, amikor az író nem 
mer, vagy nem tud igazságos és emberibb befejezést tatáim történetéhez. 

A francia filmek közül felsorolhatnám a „Justice est faite” (Igazság té-
tetett), vagy a „Nous sommes tous des assasins” (Valamennyien gyilko-
sok vagyunk) című, igazságszolgáltatásunk tehetetlenségeit feszegető 
filmeket. Míg az egyik téves bírói ítélettel végződik, addig a másik még 
ennyivel sem: a védőügyvéd telefonon érdeklődik az elnöki palotától, 
védence kegyelmet kapott-e, vagy sem? A telefonközpont kapcsolja a 
kérdezőt, idegesség rohangál a vonalon segédtitkártól főtitkárig, s mire a 
kérdező eljut ahhoz az emberhez, aki már tudja az Elnök határozatát, hall-
juk: „Oui, je vous écoute...“, igen, figyelek ... Egy kattanás és vége a 
filmnek. A szövegíró, a rendező nem merte vállalni a felelősséget, hogy a 
klasszikus polgári törvények értelmében bűnösnek mondott halálraítélt 
felett törvénykönyveink mai bonyolult és szövevényes életünkhöz igazo-
dó megreformálása útján ítélkezzünk. A problémakeresés ma már általá-
nos jellegű és országok szerint színeződik. Természetesen Európa prob-
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lémái mások, mint az Egyesült Államok problémái. És most néhány szót a 
téves utakon járó amerikai filmgyártásról. 

 
A mechanizált művészet 

Eltekintve az utóbbi idők néhány remek filmalkotásától, nagy általá-
nosságban baj van az amerikai filmgyártással. A diagnózis megállapításá-
nál figyelembe kellene venni az amerikai nagyközönség igényeit és kívá-
nalmait, de ezt most kénytelenek vagyunk elhagyni, különben túlméretez-
nénk a csakis filmkérdésre összpontosított írásunkat. 

Az amerikai filmek általában még mindig az Ulysses, vagy az 
Apokalypsis színesített, többmilliódolláros változatainál tartanak. Társa-
dalmi drámáik pedig semmi közösséget nem mutatnak a napi élettel. Hol-
lywoodi filmeken ha valaki telefonál, azonnal beugrik a szám s az illető 
máris beszélhet, mindig otthon találva a hívott felet. Ha a rádiót bekacsol-
ják, az tüstént bömbölni kezd, megfeledkezve a bemelegedési időről. Ha a 
Hősnek rohannia kell a Hősnőhöz, azonnal szabad taxi kanyarodik be az 
utcasarkon, stb. Jelenetek, amelyeknek semmi, de semmi köze sincs a 
reális élethez, a néha izzadó, fogat piszkáló, éhes, rongyos kabátujjú, 
mindennapi életet élő emberhez. Igen, tudom a választ: Amerikában az 
életnívó jóval magasabb, mint Európában. Természetesebb a luxus és üres 
taxi, a kitűnő rádió. Mégis fokozatok vannak és nem légüres terek. Mint 
már elöljáróban említettem, az utóbbi időben szerencsés változás történt. 
A változás mértékét sajnos nem tudom megítélni, mert ahhoz látnom kel-
lene a Milwaukee-ben és New Jersey-ben is bemutatásra kerülő filmeket. 
Itt ma, Európában vannak olyan amerikai filmek, amelyeknek problema-
tikája, feldolgozása egyezik az új utakat kereső európai filmgyártással. Itt 
megemlíthetem a „Born Yesterday” című filmet. Életszerűsége és az ame-
rikai életformát szatirikusán ábrázoló volta miatt Budapesten színdarab 
formájában is bemutatták, „Ócskavas nagyban” címmel. (Nemzeti Kama-
raszínház, 1948 ősze, Szakáts Zoltán, Turay Ida, Uray Tivadar, Várkonyi 
Zoltán főszereplésével.) A film, akárcsak a színdarab, nyitva hagyja a 
kérdést, nem oldja meg a nagystílű csirkefogó és a korrupt államhivatal-
nok problémáját. Mivel a problémát Nyugaton nem oldották meg, Keleten 
oldják meg, már csak azzal is, hogy a nyugati demokráciák tehetetlensé-
gével magyarázzák a megoldatlan kérdéseket. 

Egy másik kimagasló, az utóbbi évek egyik legkitűnőbb amerikai film-
je, a „Viva Zapat” a Steinbeck forgatókönyvéből készült. Elia Kazan mes-
teri rendezésében meghazudtolja azt az alcímet, amelyet bekezdésem cé-
géréül választottam: „A mechanizáit művészet”. A „Viva Zapata” nem 
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esik a bátortalanság és a nyitva hagyott kérdések betegségébe. A rongyos 
parasztok földet akarnak, azt a földet, amelyet csak ők tudnak megművel-
ni. Legyen bár többezerholdas uraság vagy állam, ha elveszi tőlük, Isten 
és Ember ellen cselekszik. A parasztság naivan, szervezetlenül fellázad. 
Kopott soraiban több áldozat akad, mint az ellenfél monoklisan sziszte-
matikus táborában. Véreznek és írni-olvasni nem tudó hősöket izzadnak 
ki soraikból, akik nem vaskos kötetekből tanulták a Demokrácia, a Sza-
badság, az Igazság szólamait, saját bőrükön érzik azok hiányát. Ha az 
egyik vezér elbukik, tévútra tér, vagy cselszövés áldozata lesz, – a nép 
vár. A fejkendős asszonyok kijárnak a kúthoz, korgó bendőjéből merítik a 
tikkadt föld nedvét; öregemberek lovaik vagy keshedt kecskéik hasát va-
karják és primitív mondatokban adják tovább a hírt: Zapata, a Forradalom 
él, nem lőhették cafattá a hatalom urai... Amikor szükségünk lesz rá, el-
jön, rendezi sorainkat és újból megindulhatunk ... 

Amikor az európai élet védelmét, jobbulását az Egyesült Államoktól 
várjuk, akkor örömmel tölthet el mindenkit a tudat, hogy az USA nem-
csak a gazdag nagybácsi dollárzacskóját jelenti, hanem többet. Irodalmat, 
művészetet, amelynek oly tökéletes és biztató vegyüléke Steinbeck és 
Elia Kazan filmje a mexikói forradalomról. És még egyet. Ezt a filmet 
nem mutathatják be Keleten, mert nem lehet felhasználni. Kimondja az 
örök törvényt: az új államhivatalnokok nem állhatnak a rombolás, az ál-
landóan izzó osztályharc szolgálatában. Nem törekedhetnek az új, a feltö-
rő egészséges erők megsemmisítésére. A kivívott eredményeken megpi-
henve békés építő életet kell kezdeniük. 

A „Mechanizált művészet” alcímet azért választottam, hogy jobban ki-
ugorjék az, amit mondani szeretnék: a mai európai ember egyaránt távol 
áll a villamosjégszekrény-drámáktól és a sematizált szovjet 
kultúralkotásoktól. 

 
Filmpolitika 

A fentiek alapján, nos, milyennek képzeljük el a technikai megoldá-
sokban már új, de tematikájában bizonytalan nyugati filmgyártást? A 
filmművészetnek többféle válfaja van. Kettőt említek meg: 

1. TÁRSADALMI DRÁMÁK. Be kell mutatni mai társadalmunk fo-
nákságait. Őszintén fel kell tárni – kényszerű politikai adagolás nélkül! – 
azokat a területeket, ahol a kommunizmus terjeszkedhet. A kígyómarást 
nem szenteltvízzel szokták gyógyítani, de egyazon kígyó méregzacskójá-
nak tartalmával. A létünket veszélyeztető kommunista ideológiát támoga-
tó visszásságokat a család, a társadalom és a nemzeti közösségben mutat-
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kozó hibák és hiányosságok megoldásával kell kiküszöbölni. A szicíliai 
parasztok földéhség-mozgalmát filmeken nem lehet csupán körmenetek-
kel elintézni, hanem többek között olyan papok ábrázolásával, akik ott 
menetelnek az ásós-csákányos parasztok között és a földbirtokos által 
elhanyagolt területeken ők az elsők, akik belevágják kapájukat a földbe. 

2. ZENÉS FILMEK. A zenés, vidám, szórakoztató filmcsodák legye-
nek színesek, mulatságosak és változatosak, csak ne bosszantóan ízléste-
lenek és ostobák. Elmúlt már az a kor, amikor a néző azért ült be a mozi-
ba, hogy rózsaszíntől hupikékig csillámló színekben lásson végtelen lép-
csőfolyamot, amelyen merevarcú, tartalom nélküli szépségek kígyóznak 
lefelé, csodálatosabbnál-csodálatosabb és ízléstelenebbnél-ízléstelenebb 
ruhában. A film szórakoztató valami, de nem tudnám hirtelenében meg-
mondani, mi nagyobb: szórakoztató vagy nevelő hatása. Ahhoz, hogy 
egyes társadalmak álomszuszékok, tunyák, a szociális kérdésekben kö-
zömbösek voltak, az is hozzájárult, hogy polgárai hetente egyszer- kétszer 
családostul beültek a moziba és ott megcsodálták a szegény írnokot, aki 
mégiscsak megkaparintotta magának a vezérigazgató vérvöröskörmű leá-
nyát. Ezzel a filmen megoldódott a társadalmi felemelkedés hatalmas 
problémája. Pontról-pontra fel tudnám vázolni a harmincas években Ma-
gyarországon bemutatott filmeket, legyenek azok magyar, vagy amerikai 
dumping-gyártmányok, amelyek mételyezték, helyesebben sörbódulatba 
kergették az embereket. A filmcenzurahivatal csak azzal törődött, nehogy 
a kelleténél több látszódjék a hősnő térdkalácsából, azzal nem, hogy maga 
az egész sztárosított, álromantikus filmhad mennyire elrozsdásítja a vi-
zualitásra igen fogékony tömeg lelkületét! Itt találkozik a film és a politi-
ka. 

Az elmúlt évek folyamán felgyülemlett bennünk a probléma. A mozi-
ban is azt kívántuk, hogy bár szórakozva és nevetve, a mai valóságos vi-
lágot láthassuk a vásznon. Sajnos, ez eddig csak ritkán adódott. Célunk, 
hogy itt Nyugaton, magunk között kiépítsünk egy közösséget, amelynek 
kettős hivatása lenne. Az első: helyes útra vezetni majd a magyarországi 
sematizált, ízléstelen filmgyártást. A második feladat: megóvni a majdani 
Magyarországot attól, hogy olcsó, régi, ostoba tömegfilmekkel árasszák el 
a film iránt érdeklődő közönséget. Mert a kommunizmus után a film útja 
nem vissza a romanticizmusba, az apokalyptikus és Ulysses-filmek vilá-
gába, hanem a problémákat helyesen látó és megmutató, azokra művészi 
eszközökkel elfogadható megoldásokat találó filmalkotásokhoz vezet. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Egy trón ára24 
Alex Weissberg: The Conspiracy of Silence, Hamish Hantikon kiadás, 
London, 1952; 504 l. 
 
A szovjet rendszerben kevesebbet számít egy emberélet, mint egy félre-
hulló vetőmag. Kőre hullt, a halál kövére? Annyi baj legyen, marad a kö-
tényben elég mag. Marad a roppant birodalom kötényében elég szétszórni 
való emberélet. 

Oroszországban hajdan is valamelyest a véletlenen múlt, hogy ki ma-
rad életben. Hozzátartozott a fél-európai, fél-ázsiai ország ázsiai termé-
szetéhez, hogy a hatalom semmibevette mások életét, az egyén meg 
semmibevette a magáét, fatalista megadásával csendes bűntársul szegőd-
vén az elnyomás mellé. A kollektivizálás körülbelül tizenegy millió orosz 
kulák, magyarul: parasztember életébe került a harmincas évek elején; a 
kirakatperek, a nagy tisztogatás körülbelül nyolcmillió élő-halottat szám-
űzött a sarkvidékre 1936 és 1938 közt; Kelet- és Közép–Európa megszál-
lása újabb pár millió ártatlan áldozatot követelt hat országtól. Csak euró-
pai elme lázad föl ilyen csillagászati számok ellen. Az oroszoknak az em-
beri személyiség alámerülése vagy az erőszakos halál épp olyan természe-
tes, mint az aggkori csendes elmúlás. Meghalni tudnak. 

A milliós „felszámolásokéból a véletlen kicsempész egy-két szerencsé-
sebb áldozatot. Különösen, ha az áldozat makacsul eltökélte, hogy kibújik 
a hullarakás alól. Istenáldotta fizikum, kötélidegzet, fanatikus akarat, vas-
tag bőr és emberfölötti szerencse kell a szabaduláshoz. így marad meg 
néha sok millió névtelen áldozat közül egy-egy szemtanú. Akiknek a ne-
vében beszél: régen fűszálak a fűben, rögök a rögök közt; nem ápolt te-
metők lakói. 

Ilyen ritka szemtanú Alex Weissberg is, a marxista osztrák fizikus s a 
kharkovi Kísérleti Fizikai Intézet egyik hajdani igazgatója, akit sok millió 
más orosszal és külföldivel együtt berántottak a harmincas évek dühöngő 
tisztogatásaiba. Három esztendeig volt a politikai rendőrség foglya; kép-
zett marxista szemmel belülről figyelte, mi folyik körülötte, miféle pokol-
ba került; három évi fogság után az oroszok kiszolgáltatták Hitler kopói-
nak, de az ő kínzásukat s a koncentrációs táborokat is túlélte, hogy több, 
mint ötszáz oldalon, sűrű nyomtatásban megírja tanúvallomását. A könyv 
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címe: The conspiracy of silence, a Némaság összeesküvése, értelme sze-
rint azonban inkább úgy fordítanám, hogy a Nagy Elhallgatás. Az őszinte 
gondolat rémült elhallgatása többszáz millió ajkon. 

Weissberg vallomása túlzás nélkül a század egyik kimagasló doku-
mentuma. Arról szól, hogy miképp szerezte meg Sztálin a mindenható 
uralmat kiagyalt eretnekpörök és rendőrségi körvadászatok útján, ame-
lyek több millió áldozatot vertek föl a hajtásban. Sztálin nem akkor ütött, 
amikor még folytak a pártban az elvi viták. Sokkal későbbre tartogatta a 
bosszút a szabad szóért. Összes tévedése el volt már temetve az emlékek-
ben: több millió paraszt holtteste a kolchozok körül és esztelen külpoliti-
kája, amely a német szocialistákon keresztül hátbadöfte az európai mun-
kásmozgalmat; a párt régen vonalasítva volt! Csak ezután törtek ki a Ré-
mület Évei. Nem volt elég neki a némaság; hadjáratot kezdett az emlékek 
ellen is. Orwell utópisztikus rémregényeiben van ilyen irtóháború az em-
beri memória ellen. 1927-től kezdve a főtitkári székben automatikus hiva-
tali gépezetté alakította át a forradalmi pártot, néhány esztendő múlva 
pedig a Nagy Perben eltörölte a nép emlékezetét, hogy meghamisíthassa, 
hogy saját képére alakíthassa a múltat. El kellett tünniök mindazoknak, 
akik bajtársai voltak a cárizmus elleni harcban s nem lelkesedtek az új 
cárért. El kellett tüntetni a külföldi kommunistákat, a nyugatiakat, akik-
nek vérében volt a szabad kritika. Meg kellett törni a nemzetiségeket, 
hogy új vezetés alatt ismét parancsokat osztogasson a nagyorosz soviniz-
mus. S végül le kellett mészárolni a mészárosokat, magát a rendőrséget, a 
tisztogatás vak eszközeit. Egyszóval mindenkit, aki túl sokat tudott vagy 
túl messzire emlékezett. Csak így lehetett átalakítani a forradalmat csá-
szársággá, a jakobinus kort napóleoni korszakká. A szovjetorosz életet 
átállították a fejbólintókra, mohó kis hivatalhajhászokra, gyáva kiskirály-
okra, egyszóval: az antiszelekcióra. Áldozatul estek Lenin lehetséges 
szellemi örökösei, a népszerű katonák, a polgárháború veteránjai, a gerin-
cesek, a tudósok s az irgalmasok, akik visszaborzadtak Sztálin kegyetlen 
parasztpolitikájától. Helyükre beáradt a fölfelé hajlongó, lefelé taposó új 
kizsákmányoló osztály, betolongtak a „biciklisták”, a rendőr urak, hiva-
talnok urak, tervező urak. össze-vissza kapták el az embereket, de az igazi 
kiszemelt áldozatok csakugyan mind fennakadtak a hálóban: az embersé-
ges, tolsztoji oroszok éppen úgy, mint a nyílt európai koponyák, azok, 
akik még emlékeztek az enyhébb cári zsarnokságra éppen úgy, mint akik-
nek még fogalmuk volt az igazi szocializmusról. Anyagi koncok és meg-
félemlítés árán, Oroszország legjobb erőinek a feláldozásával Sztálin elju-
tott a megistenülésig s a rendőri terrorral párosított bürokráciáig, amely 
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sose kérdez és mindent teljesít, géppisztolyokkal fedezi a Vezér összes 
tévedését s lehetővé teszi, hogy vita helyett – amelyben esetleg alulma-
radna – kinyilatkoztatásokban beszéljen. Sztálin a Nagy Pör óta úgy írhat-
ja meg a történelmet, ahogy akarja. S jól tudjuk, hogyan íratja meg; min-
den lapja az ő dicsőségétől ragyog. 

Szükség volt-e erre a szörnyű fölszámolásra? Föltétlenül szükség volt. 
A szocializmusnak ugyanis kétféle választása van. Vagy kiegyezik a sok-
rétű valósággal, az emberek ellentétes vágyaival, alkalmazkodik az élet-
hez, mint a nyugati szocializmus s megteremti a Jóléti Államot a parla-
mentáris demokráciában, vagy keresztülhajtja a százszázalékos tervgaz-
dálkodást, a közösségi termelést államkapitalista vállalkozás formájában. 
Ezt azonban csak korlátlan munkaellenőrzéssel s az egyéni munkásjogok 
eltiprásával lehet keresztülvinni. Magyarul: rendőrállamban. De a rendőr-
állam élére kell egy mindenható rendőrfőnök is. Ennek szemelte ki magát 
Sztálin, ezt készítette elő a párt kézrekerítésével, majd a Nagy Pörrel, a 
harmincas évek tisztogatásaival. Napóleon magántőkések élére tette meg 
magát császárnak, Sztálin a sokkal könyörtelenebb és hatalmasabb állam-
kapitalizmus Napóleonja. Nem tehetett másképp, ha következetes akart 
maradni az életnél erősebb Elméletéhez. Ha kedvesebb neki a villamosí-
tás, mint az emberélet. 

A könyv páratlan fényt vet a szovjet rendőrség műhelytitkaira, a politi-
kai perek s a vallatások technikájára. Börtöntársaitól, lebukó vallatóktól 
tudta meg Weissberg, hogy a rendőrség sose hitt a foglyok bűnösségében. 
Nem bűnre volt szükségük, hanem vallomásra. Ezért a bűnt szabványo-
sították: mindenki trockijista, fasiszta, ellenforradalmár, terrorista kém 
volt, aki egy idegen hatalom zsoldjában „diverzionista” mozgalmat szer-
vezett. Ezt a zagyva, szabványos vádat üvöltözték napszámra, ezt vágták 
hozzá minden „bűnös”-höz, aki egyszerre aktív és passzív szerepet kapott 
a képzelt összeesküvésben: őt beszervezték mások és ő beszervezett má-
sokat. A fogolynak azért kellett vallania, hogy magával rántsa barátait, 
rokonait, néha vadidegeneket, akiknek a nevét ott rágták a szájába s nem 
azért, hogy saját bűnét, amelyben senkise hitt, perrendszerüen bizonyít-
sák. Az áldozatot megelőző vallomások nyomán tartóztatták le; az ő val-
lomása aztán megint hozzájárult a hólabdához. Sose kértek számon kéz-
zelfogható bűnt, nem kutattak leletek után, egyforma szólamokkal vádol-
ták a foglyokat s a foglyok egyforma gyalázkodó szavakkal hányták le 
magukat: kapitalista kémek voltak valamennyien és kivétel nélkül valam-
ennyien Sztálin életére törtek. De az már a legnagyobb nyomozói baklö-
vés lett volna, ha a revolvert is keresni kezdik a gyilkossághoz. Weissberg 
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tudta szerint egyszer fordult elő ilyen félrelépés a nyomozásban s a kedé-
lyek csak akkor csillapultak le, amikor a vallatások láncolatán sikerült 
továbbadni a képzeletbeli fegyvert egy halottnak! A rendőrök eleinte nem 
verték az áldozatokat s az intellektusokat később is ritkán. Más kínzási 
módszerük volt a testi-lelki megtörésre. Láncolatos vallatással, egymást 
váltva egyfolytában hat-hét napon és éjszakán keresztül faggatták és szi-
dalmazták az áldozatot. Az álmatlanság volt a kínzókamrájuk, az idegpá-
lyákat ütlegelték, nem a talpat, az öntudat hagyta cserben a foglyokat, 
nem a bátorságuk. Weissberg kétszer omlott össze, de másnap reggel 
visszavonta vallomását. Mért kínoz minket Alexander Szemjonovics! – 
fakadtak ki szemrehányón, mért gyötör minket! – kiáltották a ronggyá 
gyötört emberre. Mert az apró kis hóhérfiókák roppantul büszkék voltak, 
hogy éjt nappallá téve, példás kishivatalnoki buzgalommal, képzelt bűnök 
alapján tömegestől szállították a forradalom katonáit, tudósait, idealistáit 
a kivégző szakaszok elé és sarkvidéki büntetőtáborokba. A kiagyalt bű-
nöknek ugyanis két páratlan előnyük volt a valóságos bűnökkel szemben: 
nem volt határuk, hólabdaszerűen lehetett dagasztani egy rendőrségi író-
asztalon, s ráadásul korlátlan teret adtak a törtető kis rendőrtisztek 
szabadversenyének. S ebben a versengésben Weissberg makacskodása 
csak fölösleges időveszteséget okozott, porszem volt a remekül működő 
tisztogató gépben. 

Hogy bánhat így ember az embertársával? – kérdezzük elszörnyedve. 
A kérdés azonban rosszul van föltéve. Az, aki szembeszáll a szovjet hata-
lommal, még ha nem valóságosan is, csak kiszemelt bűnbak, áldozat gya-
nánt, nem ember többé, hanem ellenség, akit nem szabad emberszámba 
venni. Éppen úgy kihull az emberi nemből, mint a teológiában a sátán az 
angyalok karából. Két teendő van vele: megtörni és kiirtani. Még akkor 
is, ha a rendőr tudja, hogy a szerencsétlen ember öntudatát vesztve kép-
zelt bűnökkel vádolja magát a marathoni vallatás hetedik vagy nyolcadik 
napján. 

S ezzel egyszersmind megfeleltünk arra is, hogy miért egyezik olyan 
harmonikusan a szovjetorosz szabadságjog a rendszeresített kényszer-
munkával. A szovjetben mindenkinek joga van a szabadsághoz, aki nem 
osztályellenség. Nekik persze közérdekből nem jár a szabadság, nehogy 
aláássák a szocialista országépítést. Ha az utolsó ellenség is kipusztult, 
eljön az aranykor, elérik az osztály nélküli társadalmat. Minthogy azon-
ban ebben a társadalomban nem volna többé szerepe a párt éberségének, 
csak úgy lehet örökkévalóvá tenni a pártot, a párt zsíros állásait és rette-
gett hatalmát, ha állandósítják a veszélyt s a veszélyhez állandósítják az 
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osztályellenségeket, az ellenségek millióit, akiknek persze nem jár a sza-
badság! Ellenkezőleg: kényszermunka-táborokban van a helyük, mint egy 
gyorsított kiveszésre ítélt fajnak! 

A Nagy Pörnek azonban Sztálin vitatlan egyeduralmán, az új császár-
ság megalapításán kívül volt egy másik maradandó következménye is. 
Akkor szervezték be a lakósságot sajátmaga ellen a „kölcsönös kritika” és 
az „önkritika” kettős följelentési rendszerével. Két rendőrség van a Vas-
függöny mögött: egyik a látható, egyenruhás szervezet, másik az a látha-
tatlan, amit „önkormányzati rendőrséginek nevezhetnénk. Óriási skálája 
van a faliújság hátborzongtató csipkelődéseitől a nyilvános vesszőfutásig 
és kitaszításig. Ezen a ponton a bűnöst, magyarul: az áldozatot az önkriti-
kától és kölcsönös kritikától átveszi az igazi rendőrség s a büntetőtábor 
megszaporodik egy lassúhalálra-ítélt emberrel. 

A kritika persze közel se olyan önkéntes, ahogy a pártsajtó állítja. 
Mindig a központ adja meg a jelt s a vezérszavakat. De ha elhangzott a 
hatalmas szó, a kritika valóban magától megindul az üzemekben, arató 
brigádokban, az egyetemeken s a helyi pártszervezetekben. Megkezdődik 
a versenyfutás a följelentésekben. S ilyenkor az ember élete sokszor azon 
fordul meg, hogy villámgyorsan megelőzi a másikat: hamarabb mutat rá 
az ujjával. Rabszolga társadalmakban sorsdöntő szerepe van az önbiztosí-
tó följelentésnek. 

Minthogy persze az oroszok se mind született árulók, ellenkezőleg! 
nagyrészük igen emberséges ember, gyakran az ú. n. viszontbiztosító kri-
tikához folyamodnak, ami – a Pravda fölháborodott jellemzése szerint – 
abból áll, hogy az üzemek, termelő szövetkezetek és alacsonyabb párt-
szervezetek tagjai kölcsönös, de komolytalan kritikával illegetik egymást 
s így próbálják kijátszani az igazi kritikát, amelyből napfényre kerülne a 
bűn és bűnös. Magyarul: eleget tesznek a gonosz parancsnak s ugyanak-
kor mégsem adják egymást rendőrkézre. A Pravda ezt a hitványságot a 
„kritikához való formalista hozzáállásának bélyegzi. 

Akár komolyan, akár viszontbiztosítás gyanánt, az árulás, a besúgás 
ma már mindenképpen hozzátartozik a szovjet élet szörnyű rítusaihoz. 
Fájdalom, különösen a nevelésben. Az árulás (mert ez a kritika valódi 
neve) az új kardinális erények között tündöklik, ha a pártért követik el; 
épp olyan magas eszme, mint a lovagi becsület volt a középkori társada-
lomban. 

Weissberg írása nagyon szomorú könyv, gyötrő olvasmány. De végső 
vigaszként az is kiderül belőle, hogy fatalista orosz fogolytársaihoz képest 
a nyugati emberből sose lesz jó áldozati alany. Sokkal kevésbé született a 
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szenvedés elviselésére. Az oroszoknak a szenvedés a legmagasztosabb 
emberi hivatás; Dosztojevszkij emlékirata a Holtak Házából a természetes 
orosz állapot rajza még ma is! Ez a tűrő képesség teszi krisztusi nagysá-
gukat, de egyben ez szolgáltatja ki őket a kényuraknak is. Ez teszi őket, 
fájdalom, eszményi börtönlakóvá. A szovjet rendszer azonban 1945 óta 
olyan népekre tette rá zsarnok kezét, amelyek más jogrendszerhez szoktak 
és sohasem fognak lemondani a megszentelt emberi személyiség görög- 
római-keresztény hármas örökségéről.  
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SZABÓ ZOLTÁN 
Kiskalendárium25 
George Buday’s Ninth Little Book, 1953, szerző kiadása, Rossetti 
Studios, Flood Street, Chelsea, London. 

 
A harmincas évek legelején a szellemi élet központi körei Budapesten 
felfigyeltek arra a sokat ígérő kezdeményre, amely a szegedi egyetem 
mellékéről indult. A „Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégium”-a – e névre 
keresztelte magát egy fiatal művészekből, tudósokból és írókból álló 
együttes – olyan programot ígért, amely az akkori Magyarországon még 
meglepetésszerűen hangzott: „agrársettlement, funkcionális néprajz, nép-
dalgyűjtés”. Első esete volt ez annak, hogy egy vidéki egyetem ifjúsága a 
budapesti minisztériumok fizetési-osztály kategóriái helyett a környező 
falvak és tanyák szegényebb néposztálya felé tájékozódott – és nemcsak 
személyes rebellisekben, hanem együvé tömörülő munkaközösségben. A 
szegedi fiatalok sorozatos kiadványokban számoltak be végzett munkájuk 
eredményeiről s a siker, amely földrajzilag szétszórta a kollégium tagjait, 
baráti szövetségben még sokáig együtt tartotta őket. Az elmúlt húsz év 
változásokban gazdag, ám e változásokkal nem gazdagító eseményei 
végülis igen különféleképp szomorító sorsra juttatták a kollégium egykori 
tagjait. Költőjük, Radnóti Miklós, munkaszolgálatos gyanánt, Borbol 
visszajövet tűnt el egy tömegsírban, valahol Szentkirályszabadja mögött, 
miután utolsó verseivel nemzedéke költőinek első sorába jutott. Ortutay 
hozzáidomult ahhoz a politikai szerepjátszáshoz, amelyet a Magyarorszá-
gi Kommunista Párt várt tőle egy más párton belül s ezért a szokásos ju-
talmat kapta. A megbízható történetírói képességekkel rendelkező Tolnai 
Gábor szerényebb méretekben mívelte ugyanezt. A kollégium alapítóját 
és igazi vezetőjét, a kis társaság szellemileg legtekintélyesebb egyénisé-
gét, Buday Györgyöt a háború Londonban érte. A szegedi népballadák és 
a szeged-alsóvárosi betlehemes rigmus gyüjtő-illusztrátorát 41 után az 
akkori kormány „megfosztotta” magyar állampolgárságától. 1945 után 
átmenetileg igazgatta a Londoni Magyar Intézetet. Majd választás elé 
állítódván, a magyarországi Dolgozók Pártjának mindenre kiterjedő 
gondviselése helyett, tágas londoni műtermének szűkös szabadságát vá-
lasztotta. Buday a szegedi fiatalok művészi kollégiumában érdekes kettős 
szerepet játszott: mint a kis ifjú társaság legjelentékenyebb elméje, ő adta 
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ama gondolatokat és ő szabta ki azokat a munkaterületeket amelyeken a 
Társaság különféle tagjai hírre és becsületre tettek szert Magyarországon. 
Ugyanekkor a többnyire ihletéséből származó munkák javarészét famet-
szetekkel is ő illusztrálta: a műveknek irányítója és „másodhegedűse”, 
népszerűsítője is volt egyszemélyben. Illusztrátori működése, ez alapjá-
ban alázatos műfajban messze túlhaladta azokat a kereteket, amelyeken 
belül illusztrátorokat értékelni szokás. Magyar viszonylatban eredeti és 
forradalmi cselekedet volt, hogy kifejezőeszközéül az elhanyagolt famet-
szést választotta; balladametszetei messze túlemelkedtek egy képmellék-
let értékén, azzal, hogy a dalban elbeszélt drámák leglényegét igyekeztek 
kifejezni. Fekete-fehér puritán technikában érvényesülő művészi mon-
dandója a balladás népi lelkivilág átértésével önmagában forradalmi volt a 
korszak divatos kelmei és bokrétás népiességével szemben. Szűkebb ter-
jedelemben és szükségszerűen csekélyebb jelentőséggel bár, de az 
immenzis Bartók-Kodály mű szelleméhez hasonló szemlélettel közelített 
a paraszti világhoz és közelítés modora ugyanazokat a jegyeket mutatta, 
amelyeket később a falukutatás bőven érvényesitett és fejezett ki az iroda-
lom, politika és szociológia szomszéd területein. Római ösztöndíja és a 
Londonban marasztaló világháború természetesen kiragadta őt eredeti 
élményvilágából, amely további műveiben, időnkint haloványuló, időn-
kint felerősödő emlék gyanánt merül fel. Nagyobb külföldi művei (pl. a 
newyorki Shakespeare-díszkiadás egy kötetének illusztrációja stb.) helyett 
ez alkalommal pályájának járulékos de jellemző alkotásával akarok csak 
foglalkozni. Buday György Kilencedik Kiskönyve, az évenkinti Szegedi 
Kiskalendárium angolnyelvü utóda. Változások, háborúk, megszállások, 
emigráció sokmindent változtatnak, műfajokat soha. Becsülésreméltó az a 
kitartás és nyugodt szívósság, amellyel Buday a Szegedi Kiskalendárium-
ban kezdett saját-hagyományt folytatja s ugyanakkor az angol Xmas 
Card-küldözgetés általános nép szokásába (ennek különben szakértője) 
eredeti, mesterségéhez és népéhez egyaránt hű formában illeszkedik bele. 
Ez évenkint megjelenő karácsonyi könyvecskék határolt körben, szerény, 
de szívós formában tapintatos módon tettek sokat a magyarság angliai 
megismertetéséért tíz éven át. Ezen az erényen az 1949-es Kiskönyv egy 
fölösleges szépséghibája természetesen nem ejt csorbát. Buday e kiadvá-
nyában rendesen valamely népszokás köré csoportosítja mondandóját, s 
kedvességre, nem teljességre törekszik. A kilenc kiskönyv témáinak pusz-
ta felsorolása is képet ad arról, hogy milyen módon szolgálja a kiskönyv, 
a szerzőén kívül, a magyarság népszerűsítését is, jómodorú, udvarias és 
hálás formában azáltal, hogy magyar furcsaságok és bölcsességek angol 
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furcsaságok, bölcsességek és bolondságok szomszédságában jelennek 
meg. A karácsonyi népszokásokról, a tűzről, a magyar népmesékről, a 
karácsonyi kártyák régi rigmusairól, a régi babonákról és varázsigékről, a 
virágnyelvről, a közmondásokról szóló kiskönyvek mindegyike tanulsá-
gos európai s mulatságos emberi szempontból. A most megjelent kilence-
dikben angolosra sütve kóstolhatja az ember eme magyar közmondások 
ízét: „több szem többet lát; nézd meg az anyját vedd el a lányát; az ökör 
akkor is ökör ha Bécsbe hajtják; bolond likból bolond szél fuj és: „ami a 
szívemen: a számon”. Nagyjából ez utolsó közmondás lehetne Buday 
minden kiskönyvének jelmondata. Ez autarchikus, sem kiadótól, sem ke-
reslettől, sem közönségtől nem befolyásolt kedves apróműfajban a mű-
vész kedvére beszéli ki, ami éppen eszébe jut, mintegy Babits mondatát 
követve: „aki szeret, annak jó lesz így is, aki nem szeret annak is jó lesz 
így is“. A most megjelent Kilencedik Kiskönyv elődeivel szemben bizo-
nyos újításokat tartalmaz, akár ezt viselhetné címlapján magyarul: Írta, 
metszette, szedte, tördelte, nyomtatta, fűzte, borítékozta, címezte, postáz-
ta: Buday György. Buday ezt a kis könyvét ugyanis már saját kézisajtóján 
nyomtatta ki chelseai stúdiójában, egymaga. Ennekokán a könyv, 
házisütés, tipográfiájában, betűiben is messze fölülmúlja az előzőket. 
Benne a nyájasság jegyében és a szívderítés igényével figyelemreméltó 
kézmívesmesteri műfaj alakul, egy nagyképűségtől ment, szerény 
„Gesamtkunst” a „Kleinarbeit” műfajában,londoni stúdióban, magyar kéz 
alól. 
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BOROS PÁL 
A népidemokráciák története26 
François Fejtő: Histoire des démokraties populaires. Éditions du Seuil, 
Paris 1952. 

 
Fejtő Ferenc könyvének bevezetőjében kijelenti, hogy legfőbb célja a 
népidemokráciákról a valóságot elmondani. A valóság megrajzolásánál 
abból a körülményből indul ki, hogy a kelet- és középeurópai államok 
politikáját földrajzi helyzetük határozza meg. Az itt élő népek sorsát a 
német és orosz expanziós törekvések döntően befolyásolták. A yaltai 
egyezmény a Szovjetunió számára biztosított kiváltságos helyzetet és 
szentesítette a szovjet befolyást ebben a térségben. A háborús szövetséges 
Lengyelország, Jugoszlávia és Csehszlovákia közül leginkább az utóbbi 
tartotta magát a yaltai megállapodásokhoz. Benes a szovjetbarát orientá-
ció őszinte híve volt. Lengyelország demokratikus erői már kevesebb lel-
kesedéssel fogadták a yaltai döntés következményeit. Tito – bár országá-
ban kommunista rendszert épített ki – 1945 őszi ljubljanai beszédében 
kijelentette, hogy nem fogadja el a beutalást a szovjet érdekszférába. Ez a 
beszéd annak idején nem keltett különösebb érdeklődést és csak a későbbi 
évek folyamán vált jelentőssé. Magyarországon sem fogadták rokon-
szenvvel a szovjet különleges jogát s az 1945-ös választás bizonyságot 
tett az ország valódi állásfoglalásáról. Romániában és Bulgáriában a 
kommunista párt kezdettől fogva olyan kulcspozíciót biztosított magának, 
hogy ezekben az országokban nyugati értelemben vett demokrácia kiala-
kítására gondolni sem lehetett. Fejtő részletesen elemzi a magyarországi 
helyzetet. 

Rámutat a párisi békekonferencia igazságtalan döntésére és a szom-
szédos államokban maradt magyarok nehéz helyzetére. A magyarok kiül-
dözése Csehszlovákiából nem tett jó szolgálatot a két nép viszonyának. 

A szerző az egyes országok helyzetének vizsgálatánál különbséget tesz 
a szövetségesek és a német csatlósok között. Megértjük, hogy ilyen osztá-
lyozásból kiindulva könnyebben magyarázható meg az elmúlt évek törté-
nete. Szerencsétlennek tartjuk azonban, hogy Magyarországot, Romániát 
és Bulgáriát ma is egyszerűen „csatlósállamnak” nevezi. Nem tesz kü-
lönbséget a kormányok politikája és a népek valódi állásfoglalása között. 
Nyugaton még sokhelyütt általános az a felfogás, hogy a magyarok, ro-

                                                           
26 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 2. számában. 
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mánok, bulgárok a náci törekvések hű kiszolgálói voltak. Fejtő elmulaszt-
ja ennek a felfogásnak tarthatatlanságát kimutatni és maga is ilyen módon 
csoportosítja a kelet- és középeurópai népeket. 

A kommunista pártok taktikáját dualistának nevezi. Ennek lényege, 
hogy a kommunisták a kezdeti időkben egyfelől betartották a parlamenti 
formákat és a népakarat megnyilatkozásának is helyt adtak, másfelől 
szorgosan kiépítették a bolsevista kamarilla befolyását az államélet min-
den fontos területén. Kezdetben ügyesen alkalmazkodtak a közfelfogás-
hoz, látszólag támogatták a demokrata erők programmját, részt vettek a 
vitathatatlanul szükséges társadalmi reformok végrehajtásában. Később 
azonban a demokratikus erők és a kommunista politika útja elvált. A 
kommunisták mindjobban maguknak vindikálták a szükséges társadalom-
szerkezeti változások és az égető szociális reformok érdemét. Fejtő ki-
emeli, hogy az újjáépítési munka és a gazdasági talpraállás nem egyes 
személyek, vagy pártok, de az egész dolgozó nép, az egyszerű munkások, 
parasztok és értelmiségiek hősies helytállásának érdeme. 

Fejtő nagyon helyesen mutat rá arra a körülményre, hogy a 
Szovjetúnió erőszakkal tartotta vissza a kelet- és középeurópai országokat 
a Marshall-tervben való részvételtől. A Kreml urai és csatlósai azt igye-
keztek magyarázni, hogy a terv elfogadása a nagyhatalmak függvényévé 
teszi a kis népeket. A valóságban attól féltek, hogy ezek az államok ki-
csúsznak a Szovjetúnió befolyása alól. A könyv meggyőzően illusztrálja a 
Szovjetúnió szerepét abban, hogy 1947-ben miért nem alakulhatott ki 
egész Európát felölelő gazdasági egység. 

1948 a fordulat éve. A prágai puccs, a Magyarországi Szociáldemokra-
ta Párt felszámolása és Tito lázadása a fordulat mérföldkövei. A szerző 
hosszasan foglalkozik a prágai puccs ismertetésével. Hiányoljuk, hogy 
ugyanezt nem teszi az 1948-as magyarországi eseményekkel. A szociál-
demokrata párt megsemmisítése, a paraszti rezisztencia elfojtása, a foko-
zódó egyházüldözés a bolsevizálási folyamat jelentős állomásai és összes-
ségükben nem kevésbbé jelentősek, mint a prágai puccs. Ezek az esemé-
nyek megölték a reményt, hogy a fennálló viszonyok között demokráciát 
lehessen berendezni Kelet- és Középeurópában. Hiányoljuk, hogy Fejtő 
nem különbözteti meg a két- illetve három éves újjáépítési terveket az 
ötéves tervektől. Az előbbiek a gazdasági élet helyreállítását s így a dol-
gozók életszínvonalának emelését szolgálták, az utóbbiak kétségtelenül a 
szovjet imperializmus katonai hatalmát erősítik. A kettőt összekeverni, a 
szerkezeti különbséget figyelmen kívül hagyni valóságellenes és helytelen 
következtetésekre vezet. 
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Fejtő befejezésül megállapítja, hogy a kommunista törekvések ellen 
csak gazdasági haladással és a szociális igazság érvényesítésével lehet 
küzdeni. Ezt Nyugaton mind jobban felismerik. A kelet-nyugati feszült-
ség feloldását nem keresi szükségképp a háborúban. Deák Ferencet idézi, 
aki 1867-ben a mellény újragombolását ajánlotta. Világpolitikai viszony-
latban ez az 1943-45-ös egyezmények revideálását jelenti. 

A könyv kisebb tárgyi és szemléleti tévedései, itt-ott mutatkozó hiá-
nyai ellenére objektívan, szenvedélyektől és indulatoktól mentesen tárja 
az olvasó elé a népidemokráciák eddigi útját. Előnye, hogy Fejtő kitűnően 
ismeri a haladásért lelkesedő nyugati intellektüellek gondolkodását. A 
kommunista világ eseményeiről az ő hangjukon szól, Nyugaton általában 
értett és megszokott érvekkel mutatta be a vasfüggöny mögötti helyzet 
szörnyűségeit.  
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HORVÁTH BÉLA 
Alacsonyan szállnak27 
Rezek Sándor: Mélyen szállunk. 
Páris, 1952 – a szerző kiadása. 

 
Nem szívesen beszélünk e verses füzetről. Tudjuk, hogy a rossz költők 
haragja a sírig tart, nem csillapodik soha. Mégis kénytelenek vagyunk 
elemezni ezt a kiadványt, mert a külföldi magyar irodalom sajnálatos tü-
netéről van szó. Itt az ideje, hogy nyíltan beszéljünk erről. Irodalmunk 
lassanként már a száműzetésben is fölocsudik. Már semmi okunk sem 
lehet arra, hogy kíméletesek legyünk a műkedvelő dalárok iránt. Vegyük 
szemügyre Rezek Sándor kis füzetét: egyetlen sora nincs, amely ne lenne 
kínos, hamis, érvénytelen és valótlan. Valamennyit nem idézhetjük, de 
vegyünk sorjába néhányat. 

„Oh, hogy csókol most a szellő: 
Pilleszárnyú szőke sellő: 
Elsuhant ifjúkorom.“ 

Nem derül ki, hogy a szerző elsuhant ifjúkora tulajdonképpen szellő, 
amely csókol, vagy pilleszárnyú szőke sellő? És a sellő is csókol? Sellők 
(csókolók vagy nem) a nyolcvanas évek élményköltészetében még voltak. 
Mi nem kételkedünk bennük. De ha még mindig vannak, nem hisszük, 
hogy pilleszárnyuk lenne. Attól tartunk azonban, hogy a sellőről (az elsu-
hant ifjúkor szőke és pilleszárnyú sellőjéről) csak azért esik szó, mert a 
szerző rendkívül eredeti rímnek találja ezt: sellő – szellő. Mi nagyon 
rossznak találjuk. 

„Mézesízű lomha hársak  
hűs ölén remegnek árnyak,  
végigborzong régi láz,  
végigrendül rá az erdő,  
elmúlt évek újrapengő  
húrja halkan citeráz.” 

Végigrendül rá az erdő? Végig vagy rá? Mire? Az elmúlt éveknek új-
rapengő húrja van, amely halkan citeráz? Ha lenne is húrja az elmúlt 
éveknek, semmiképpen sem citerázhatna ez a húr. Nem a húr citeráz, de a 
citera húrját pendíti a muzsikás. 

„Tüzesvérű rőzsemáglyán  

                                                           
27 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 2. számában. 
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tömjéneznék új imát." 
Lehetetlen. Nem az imát tömjénezzük, hanem imádkozás közben töm-

jént gyújtunk imádatunk tárgyának. Imádkozás közben tömjénezzük az 
Urat, nem az imát. A tüzesvérű rőzsemáglya nyilván annyit jelent, mint a 
vérestüzű bolondgomba. Erdőn terem az is. A szerző ebben a versében (és 
néhány másikban is) új írásjelekkel gazdagította szegényes nyelvünket: a 
fölkiáltó- és kérdőjel után kettőspontot és vesszőt is rak. Nagyon tetszik 
néki ez az új írásmód. A magyar nyelv visszautasítja. A kettőspontnak 
magyarázó részletező jellege van helyesírásunkban. A fölkiáltójel arra 
való, hogy fölemeljük hangunkat a mondat végén. Magyarul nem lehet 
úgy beszélni, hogy hangunk fölemelése után rögtön magyarázó hangsúlyt 
adjunk ugyanannak a szónak. Nincs ilyen magyar hangsúly: 

„oh, hogy húznak most a hársak!:  
mézesízű élettársak.” 

Erről a dőre, sete-suta klapanciáról, amit a szerző rímnek vél: társak – 
hársak, már nem is szólunk. Idézzük inkább ezt a bájdalt: 

„Almavirágok  
szűz sziromálma  
halkan a szélben  
összeborul.” 

Nem igaz. Szerintünk az almavirágnak nincs sziromálma. A szerző 
szerint azonban a nem lévő sziromálom a szélben – halkan! – összeborul. 
Kivel? Mivel? Aki még az igekötőket sem ismeri, minek nyomat verses-
könyvet?  

„Almavirágok  
szűz sziromálma  
libben a szélben  
s táncrapörög” 

A sziromálom a vers végén már nem borul össze, hanem táncrapörög. 
Valószínűleg azért, hogy összeboruljon ez a csodálatos rím: nyög – 
táncrapörög. A magyar ember táncra perdül, táncba fog, táncba indul, 
táncba megy, táncra kél, de nem pörög táncra. A táncban pörög, megpör-
geti táncosát a legény, de nem pörög táncra. Az avar levél sem pörög 
táncra. Pörög a szélben. A természetet természetfölötti módon szemlélheti 
a költő. A nagy költők a legtermészetesebb módon voltak természetfölöt-
tiek. A valóság égi mását festették, mint Arany János mondotta még a 
szürrealisták mozgalma előtt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a költő 
elrugaszkodjék az értelmes emberi beszédtől és semmibe vegye az igekö-
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tőket. A költők a nyelvtisztaság őrei és a nyelv törvényhozói voltak, régen 
és most. Egyszer majd részletesen szólunk erről. 

A ködről így beszél ez a költő: 
„Miazmás karjuk már-már rámhajol.” 

Ha a miazmás ködöknek lenne is karjuk, az a kar nem hajolhatna a köl-
tőre. Nincs olyan kar, amely „ráhajol”. A kar átkarol, megölel, körülkarol. 
Ebben a ködös versében (Ki az árnyakból) ilyen rímeket olvasunk: árnyak 
– szárnyak. Kedvenc ríme ez a szerzőnek. Másutt is többször „összeborít-
ja”. 

„Aztán csak köd meg köd:  
a szíved összefojtja.” 

Összekuszálni lehet az igekötőket, de összefojtani a szíveket nem ké-
pes még a köd sem. Föltéve hogy magyar az a köd. 

„Mintha únt kabátját tépné a bozót  
s napra vetné játszin dús, nekibomolt  
szöszke szép haját: az új virágvetést.” 

A bozót (amelyre az rímel hogy: nekibomolt) a napra veti szöszke szép 
haját: a virágvetést. Szőke haját veti ez a bozót, vagy a virágot? Egyiket 
sem. Nem lehet a napra vetni a nekibomolt szöszke szép hajat. Kibontaná 
a napnak, ha lenne szöszke szép haja, de nincs, hiszen bozót. Nem vetheti 
a virágot sem. A virág terem a mezőn. Virágvetés nincs. A nép virágot vet 
a körmenetben vonuló Szűz-Anya elé. De a szerző nem erre gondol: azt 
hiszi, úgy vetik a virágot, mint a kölest. 

„Hátat fordít ránk a nap.” 
Nem igaz. Süt ránk a nap, vagy nem süt, de hátat nem fordít ránk. Há-

tat fordítana nekünk, ha lenne háta, de nincs. 
Korcs mondatok ijedten kiáltoznak segítségért, keresik nemlévő ala-

nyukat. 
„Vak éji pillék bódult tánca ringat: 
forognak fényre, bambán lángba esve …” 

Kit, mit ringat a vak éji pillék bódult tánca? Nem derül ki. Csak annyit 
tudunk meg, hogy „forognak fényre”. Bizonyára a fény körül kerengenék, 
forgolódnak ezek a haszontalan pillék. A szerző szerint azonban „forog-
nak fényre”. Mi nem hisszük el. 

„Arcunkra száll a napsugár.” 
Nem igaz. Arcunkba süt a nap. 
„A Perc örök” című, szonett-alakú közlemény a zűrzavarnak és dőre-

ségnek csinos kis antológiája. Így kezdődik: 
„Egyszercsak mondtad: minden elmúlik.” 
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A szerző valószínűleg arra az egykori budapesti dalra céloz, amely így 
hangzott: „Minden elmúlik egyszer, minden a végéhez ér”. Mélységes 
költői bölcsesség! De lássuk hogyan folytatja: 

„Nyugodtan félretoltad esti kávéd,  
az éjbe súgtál csengőhangú Avét,  
hallgattad: mit szól rá a vak kuvik.” 

A kávét azért tolta csendesen félre, hogy Ávét mondjon. Azaz dehogy 
is mondjon! Súgjon, csengő hangon. De ha cseng az a hang, szeretnők 
tudni, miként súgja? És miért a kuvik „szól rá“ az Ávéra? Azért a kuvik, 
mert ez a rím, kérem: múlik – kuvik. 

„Jánosbogárkák fénye tiszta kvarc;  
a fákról már a titkok permeteztek,  
imádkoztak a tarlón a keresztek,  
fehéren rádnézett egy Mária-arc.” 

Egy Mária-arc? Melyik? A Szűz-Anyáé, vagy „a halott és eltemetett” 
Máriáé, akiről a füzet szerelmi lírája szól? (Sajnos, nem elég világos 
megkülönböztetéssel.) Mindenesetre a szentjánosbogárkák szelíd és ked-
ves fénye kvarccá válik. Így borul össze kvarc és arc. 

Idézzük most a „Dal a Szépséghez” című közleményét: 
„Nem mondhatom, hogy mindenem te vagy,  
lepkék szárnyára mégis színed írom.” 

Megint a lepkék! Szerintünk nem a költő írja a lepke szárnyára a szép 
színt. Az Isten szabta ki a lepke szárnyának remek rendszerét és díszét. A 
költő megcsodálja és megmutatja a világnak ezt a szépséget. Csak a rossz 
költők, a doromb, repedt kolomp és fűzfasíp kezelői vélik, hogy ők írják a 
lepke „szárnyára” a szépséget. De ez nem igaz. Semmiképpen sem értjük 
ugyanennek a versnek két szakaszát: 

„A kék azúr – ha rámborul – te vagy;  
a homlokom párnája minden oltár.” 

Tehát a költőre boruló kék azúr a Szépség. Ezt megértjük. De nem tud-
juk fölfogni, hogyan lehet minden oltár párna, mégpedig a költő homlo-
kának párnája. 

„Az első csók vagy: tiszta ifjúságom,  
miattad leptek meg tavaszban árnyak,  
téged suttognak őszi fecskeszárnyak  
neked ragyog – ha zuzmarás – a várrom.” 

Ha nem zuzmarás a várrom, akkor nem ragyog neki (vagyis a szépség-
nek). E ragyogásról, az árnyak – szárnyak nagyszerű ríméről részletesen 
nem szólva, figyelmeztetjük a szerzőt, hogy a fecskeszárnyak nem susog-
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nak. Susog a lomb, susog a szellő. A fecskeraj fölrebben, csattog, suhog a 
fecskék szárnya. Úgy ám! 

Mulatságos lenne folytatni az idézeteket, dehát nem tölthetjük meg 
szemlénket e botor beszédek elemzésével. 

Szavunk nemcsak a szerzőnek szól, de számos társának, jeles egyházi 
férfiaknak, akik rejtélyes és érthetetlen módszerekkel egyre-másra nyo-
matják ki szerelmi dalaikat, a külföldi magyar irodalom nagy szerencsét-
lenségére. Érdekes lenne behatóan taglalni ennek a füzetnek a szerelmi 
líráját is, de már nincs elég terünk. Csak annyit mondunk a báj-irodalom 
egyházi és nem-egyházi művelőinek: ne rontsák tovább a könyvnyomta-
tás hitelét. Tartsanak töredelmet. Hősiességre és alázatra van szükség. 
Vonuljanak a Manrézába. Buzgó vezeklésük közben talán megsegíti őket 
a jó Isten és elég erőt ad nekik arra, hogy önként véget vessenek hivalko-
dó műveleteiknek. Lássák be, hogy hasztalan minden igyekezet: a költé-
szetet megtanulni sohasem lehet. Minket pedig, ha lehetséges ne sújtsanak 
átkukkal, mert visszautasítottuk nyelvrontó dolgozataikat. Inkább mond-
janak imát értünk. Oly sok a bajunk és bánatunk, hogy arra valóban szük-
ségünk van. 
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SZABÓ ZOLTÁN 
„Egy újabb Attila”28 
(Hungarian Bulletin No. 131, 1952 december.) 

 
A budapesti kormány naptárszerűen nyomott angolnyelvű közlönye Jó-
zsef Attila költészetének és személyének ismerőit és megbecsülőit 350 
soros közleménnyel lepte meg. A közlemény címe ez: „József Attila, a 
legnagyobb magyar proletárköltő”. A közlemény azzal a lapidáris bolse-
vik gördülékenységgel íródott, amelyen mást mint közhelyeket igen nehéz 
kifejezni és amely angol nyelvre fordítva épp annyira „un-English”, am-
ennyire magyarul magyartalan. Magától értetődik, hogy a közlemény bő-
ven beszél amaz üldöztetésről, amelyben a költőt a polgári társadalom 
részesítette, amaz „igaz kommunistaságról”, amely a Bem József-téri 
cikkíró szerint a költő sajátja volt még abban is, ahogyan szerelme tár-
gyához közelített; arról a vonalhű optimizmusról, amely József Attilát – 
még a sizofrénia utolsó stádiumában is állítólag jellemezte volt és így 
tovább, és így tovább. Érthető az is, hogy a cikkíró József Attila verseiből 
nem idéz sokat: félő lett volna, hogy a versek az ő mondandóját nem iga-
zolják. Gondosan megemlíti, hogy József Attila 450 verset írt, hogy a 
kommunista kormány József Attila díjat és utcanévtáblát létesített, közli 
az angolokkal József Attila apja nevét, anyja nevét s lefordítja három ver-
sének hat sorát. Hat sort fordít le. Nem többet. A 450 versből. A lefordí-
tott sorok ezek-. „Kitántorgott Amerikába, másfélmillió emberünk”; „Én 
egész népemet fogom – Nem középiskolás fokon – Tani–tani.”; valamint 
ez „Rendezni közös dolgainkat, ez a mi dolgunk”. Így idéz angol nyel-
ven, nem az eredetiben: „Rendezni végre közös dolgainkat – ez a mi 
munkánk; és nem is kevés”. Tehát az összesen hat sorból egy még ráadá-
sul hiányosan is van fordítva. Arról nem érdemes képzelegnünk, hogy 
minő kép alakulhat ki a budapesti bulletin csekélyszámú angol olvasójá-
ban a 450 versből idézett hat sor alapján József Attiláról. Erről dokumen-
tum áll rendelkezésre. A Manchester Guardian decembervégi számának 
harmadik vezércikke ezt a képet, élvezhető stílusban összefoglalja. A ve-
zércikk címe ez: „Egy újabb Attila” (Another Attila). A cikkíró nem ta-
lálván József Attila verset a József Attilát propagáló cikkben azon tűnő-
dik, hogy minő különös keresztnév is egy költő számára az egykori hun 
hódító nem éppen keresztény neve. Ezekután néhány sorban képet ad ar-
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ról, hogy milyen ama kommunista propaganda, amely József Attila nevét 
és pártosított életrajzát verseinek lefordítása nélkül akarja eladni az ango-
loknak. Végül a maga járatlanságában megkérdezi, hogy aféle Martin 
Tupper-je, Hazafy Verai Jánosa-e József Attila a magyar proletáriátus-
nak? A Bem József-utcai propagandista József Attila költészetének ismer-
tetése helyett tehát ilyen alaptalan benyomásokat keltett egy angol olva-
sóban! Valóban „Egy másik Attiláról” szólt a cikk, olyanról, akinek köl-
tészete és szemlélete majdnem olyan távol van a valóságtól, mint a hun 
király barbár személyétől. Minthogy a Manchester Guardian cikkében 
tapintatosan bár és akaratlanul, de József Attila neve mégiscsak a propa-
gandaellenes irónia közegében merült fel, a hibát Mikes György, Angliá-
ban élő magyar író, hamarosan korrigálta egy a Manchester Guardianben 
megjelent levelével. Ebben kifejezte azt a nézetét, hogy madarat tolláról 
lehet, de költőt propagandistájáról nem lehet megítélni. Szólt néhány talá-
ló szót József Attiláról. Ami a lényeget illeti: József Attila poézisének 
értéke és nagysága az elmúlt 15 év alatt legyőzte és meggyőzte egykori 
ellenfeleit. Az utókornak most már csak kéretlen barátaitól kell majd 
megvédenie. 
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VÉR KÁROLY 
Szerelem a népidemokráciában.29 
Horváth Mihály: „Tatár Péter.” Budapest. Szépirodalmi könyvkiadó. 

 
Csupán egy szempont teszi érdemessé a könyvet arra, hogy beszéljünk 
róla: a tendenciája. „Tatár Péter” tudniillik kritikus és groteszk próbál-
kozás a szocialista embertípus ábrázolására. Ki ez a Tatár Péter? Kezdet-
ben írni, olvasni sem tudó parasztfiú. 1945-ben felsodródik Pestre, mun-
kások körébe kerül. Megtanul írni, olvasni. Úgynevezett kommunista 
öntudatra ébred. Körülbelül ennyi a könyv mondanivalója. A regényben 
Horváth Mihály tulajdonképpen nem is az akkori történelmi helyzetet, 
hanem a régi és az új harcát akarja megmutatni, nyilvánvalóan az új javá-
ra. Művében kétféle munkás szerepel: egyik jobboldali szociáldemokrata, 
másik a szocializmust építő lelkes kommunista. 

Regénye éppen ezért úgy hangzik, mint egy rendőrségi ukáz, amelyet 
falragaszon közölnek a közönséggel. Jó az, aki lelkesedik a munkaver-
senyért, nap mint nap magasabb normát vállal, az utolsó hangig elfogadja 
a párt programját. Rossz: a jobboldali szociáldemokrata, aki a programot 
nem fogadja el. Hogy miért nem, azzal a regényíró már nem 
foglalkozhatik. Veszélyes volna a probléma felvetése, hiszen azt a kérdést 
kellene bogarásznia, hogy a szociáldemokrácia a munkásság könnyebb és 
emberibb életéért küzdött, az új embertípus pedig tudatosan olyan élet-
formát követel, amely szöges ellentétben áll a munkásság céljával. Így az 
író kénytelen elkendőzni a problémát; – a napisajtó buta jelszavai mögé 
húzódik. – A regény alapján könnyű összeállítani az új embertípus jel-
lemvonásait. Az új ember a párt minden tevékenységét kritikátlanul szem-
léli, lelkesedik minden jelszóért, szereti a munkaversenyt, – boldog, ha 
normáját felemelik. Ezek szubjektív állásfoglalásának rugói. Társadalmi 
síkon: szeret és gyűlöl, ez a két alapérzés határozza meg életét. Hogy kit 
szeret? – mindenkit, aki egy véleményen van vele. És kit gyűlöl? – min-
denkit, aki jelszavait nem fogadja el kritika nélkül. Nem gondolkodó em-
ber. Nem is akarja, hogy annak tartsák, hiszen előre kijelenti, hogy állás-
foglalásait csak a párt határozhatja meg. – De nézzük csak, vájjon honnan 
jött ez a rongybábú, ez a papírfígura, ez az emberi relációkat is tagadó 
behemót alak? Talán a marxizmus szülöttje? Dehogy. Hiszen olyan hős 
ez, akit valaha éppen a marxizmus támadott és gúnyolt. Hiszen ez a szer-
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vezetlen munkás giccsfigurája! Nem tudni, az író tehetségtelenségéből 
fakad-e, vagy szándékosan írt így, de kétségtelen, hogy a regény főhőse 
egyetlen olyan mondatot sem ejt ki a száján, amit a pártsajtóban előre 
meg ne fogalmaztak volna. Az új ember szerelmi vallomása olyan 
paradoxona például a magánéletnek, hogy szószerint idézésre csábit. A 
főhős és hősnő nagy jelenete így zajlik: 

– Péter hirtelen megragadja Juci karját. – „Akkor. . . jó lenne ha ezen-
túl mindig együtt maradnánk. Családot alapítanánk”. . . 

Juci nevetése felrezzentette. – „Micsoda nagy szavak, Péter . . . Csalá-
dot alapítani. . . Meg van már a mi családunk! Régen meg van. Nagy-
nagy erős család. Szerte a világon és mégis együtt... – Kezeit széttárva 
folytatta: – És az édesapánk, Sztálin elvtárs. Most már ennek a családnak 
te is erős tagja vagy, Péter. Kommunista leszel nemsokára. 

Belekarolt a férfibe, az észre sem vette, hogy Juci felemeli a nagy bő-
röndöt is a másik kezében. így indultak el. 

„Azért, ami javaslatodat illeti, – folytatta a lány mosolyogva, – hát 
nem bánom. Erősítsük mi is a családot együtt. Egy-két gyerekkel. Úttö-
rőkkel .. .” 

Péter arca felragyogott, úgy válaszolt a lánynak: 
„Meg aztán együtt könnyebb a harc. Az ellenség elleni harc is .. 
A lány csak bólintott: „Igen. Együtt erősebbek vagyunk.” 
A pályaudvar kapujához értek. – Szabad a jegyeket? – Péter átnyújtotta 

a portásnak a vonatjegyeket „Tessék”. – Ez volt Péter és Juci jegyváltá-
sa.” – Hát ilyen az új ember. Üres, tartalmatlan, se mondanivalója, se ön-
álló gondolata, öröme a párt, eszménye a robot, gyűlölete az ellenség. 
Sztálin neve nélkül azt se tudja kimondani, hogy: szeretlek. De ha ilyen 
groteszk, ilyen sematikus és embertelen az eszmény, egészen érthetetlen, 
miért kívánja a párt, hogy az író megszerettesse hősét az olvasóval? Hát, 
van ember, aki ezt a rongybábut, ezt giccsszerű papírfigurát valóban tudja 
szeretni? ... 
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SZABÓ ZOLTÁN 
Az éjféli napló30 
Michael Burn: The Midnight Diary (Rupert Hart-Davis kiadás, London 
1952). 

 
Fenti címmel Angliában regény jelent meg. írója, Michael Burn, a Times 
tudósítójaként élt Budapesten a negyvenes évek végén és számos félreér-
tésre adott alkalmat azzal, hogy a Mindszenty-perről szóló tudósításaiban 
jórészt a Külügyminisztérium sajtóosztályának mondandóját publikálta. 
Új regénye Magyarországon játszódik és az első olyan angol írótól szár-
mazó szépirodalmi mű, amely írói eszközökkel kísérli meg a negyven-
nyolc-negyvenkilences esztendők magyarországi atmoszférájának érzé-
keltetését. Hősnője egy bécsi hölgy, aki sokáig élt Budapesten. A regény 
kezdetén egy Keletlengyelországi koncentrációs táborban találjuk. Innen 
kerül vissza Magyarországra és minthogy Bécshez rossz emlékek fűzik, 
Budapesten marad, elébb egy barátnőjénél, majd magánosan. Angol órák 
adásából él. Barátnőjének rokonsága, baráti köre és azok a magyarok, 
akik tőle angolul tanulnak, azok az angol diplomaták, akik tőle magyarul 
tanulnak, adják a regény világát. Ez a világ meglehetősen szűk, maga az, 
hogy az író központi alakként asszonyt és Magyarországon jövevényt állít 
a regénybe, természetszerűen körülhatárolja mondandóját. A regény vol-
taképpeni témája az olyan ember vergődése, aki látta a rosszat a régi vi-
lágban, keresi a jót az újban, s ezt nemigen találja. A történés ez: lassan 
elfogynak körüle barátok, ismerősök, a szovjetizálódó népidemokrácia 
szoruló hálójában. Lassú víz partot mos-jellegű írás, csöndes és szomorú, 
szinte hallani mögüle a rosta suhogását, amelyen emberi életek hullanak 
át. Néhány igen szép angolnyelvű leírást köszönhetünk Michael Burnnek, 
Budapestről. A könyv nem igazolja azokat, akik társutast reméltek vagy 
gyanítottak benne, inkább költői mint elemző elmére vall, az író mindvé-
gig témájához hű és annak szűk keretein belül marad. A történet: egy egy-
re magánosabb asszony körül koporsóvá zárul egy könyörtelen és irga-
lom- nélküli világ; meglehetősen kedvez annak hogy kifejezze egy olyan 
író csüggedt érzelmeit, aki talán a kelleténél nagyobb akaraterővel ren-
delkezett ahhoz, hogy sokáig megértésére törekedjen annak, ami érezhe-
tően rosszra fordult.  
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SZABÓ ZOLTÁN 
Magyarország 1943-ban31 
(My Purpose Holds, Jonathan Cape, London.) 

 
Jerom Caminada-t a Times haditudósítóként küldte Európába. 
Dunquerque-nél német fogságba esett. A németek hadifogoly gyanánt 
kezelték. A tosti táborból megszökött. Átszökött Szlovákián, át a magyar 
határon, Isztanbul felé igyekezve. Élményeiről könyvben számol be. Elő-
ször a komáromi gyüjtőtáborba kerül. A tapasztalat nem kedvező. A fog-
da körüli katonaság nem kelt jó hatást, altisztjei egyszerre hatnak hatal-
maskodónak és gyengének. Amikor az intézmények országos felügyelője 
megérkezik: a helyzet egyszerre megváltozik. Caminada és yorkshirei 
utitársa, Róbert Johnson levelet írhat a svájci követségnek. A svájciak és a 
Kállay kormány liberalizmusa megteszi a magáét. Caminada Budapestre 
kerül egy Országház-téri szőnyeges penzióba. Ablakából az Országházat 
és a Dunát látja. Szabadsága szinte korlátlan, „ellenséges” ország köze-
pén, telefonja van. A telefonja gyakorta cseng. Estélyekre hívják. Havi 
zsebpénzt kap. Nyelvórák adásával kereshet hozzá. A jótársaság kedvence 
lesz. Külügyi tisztviselők hívják meg. Angol árpaszesszel, angol keserű-
sörrel, angol hetilapokkal, a Times számaival kedveskednek neki. Leves 
és hús között elmondják, hogy tuajdonképpen angolbarátok, dehát Hitler-
rel nem lehet nyíltan szembefordulni. 

A könyv főként azért érdekes, mert bemutatja, hogy miképp reagált 
egy Angliából jött nyugati ember – aki születése szerint nem európai, 
hanem délafrikai – arra a kényeztető bánásmódra, amelyben – ellenséges 
állampolgárként – Budapesten részesült. Benyomásai nem mindenben 
kedvezőek. Caminada azt várta az előzékeny magyaroktól, hogy célja: az 
Angliába való visszajutás felé segítsék. E helyett a többség a Gerbeaud-ba 
hívta. Ezt ő nem érezte egyenértékűnek azzal, amire vágyott. Bizonyos 
történelmi helyzetekben a magyaros vendégszeretet külpolitikai aktusként 
még akkor sem elégséges, ha volt hadifogollyal szemben gyakorolják. A 
Kállay-kor euphoriás valószerűtlenségét Caminada némi idegenkedéssel 
ábrázolja, de érzi, hogy az akkori állapotok fenntartása Magyarországon 
kétségtelenül jelentékeny, de valamiképp eredménytelenségre ítélt telje-
sítmény volt. „Ha Keleteurópában – írja – a nyugati szövetségesek részé-
ről bárminő akció indult volna, az eredmény a Nyugat számára alighanem 
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tartósnak bizonyult volna. A magyarok és csekélyebb mértékben bár, de a 
románok is minden bizonnyal Nyugathoz húztak.” Caminada néhány szót 
szentel Howie sikertelen kísérleteinek, Horthy eredménytelen korai béke-
ajánlatainak s annak, hogy Magyarország kiugrási próbálkozásai, egyesek 
szerint orosz vétók következtében nem kaptak bátorítást. Caminada nem 
angol szakértője a dunavölgyi országoknak, nem politikai szakember, 
csak véletlen szemtanú; megfigyelései szükségképpen felszínesek, amit a 
Times Literary Supplement kritikája szemére is hányt. Rólunk ilyenfajta 
általánosságokat mond: a magyarok, elbájoló emberek, de magatartásukat 
sem céltudatosság, sem valamely elvhez való hűség nem befolyásolja. 
Igaz hazafiak, de kockázatokig nem hajlandók elmenni. Őszinte szívbéli 
hajlandóságukat nyugat iránt szívesen értékelik túl és könnyen csalódnak, 
ha nem talál olyan viszonzásra, amilyent ők, túlzott optimizmussal, té-
nyektől nem befolyásolva, érzelmi alapon várnak. A képből, amelyet ró-
lunk alkot, az derül ki, hogy a magyarság nem volt nácihajlandóságú, 
személyes vonatkozásokban igyekezett fenntartani hagyományos erényeit 
a német befolyás ellenére is, ennek jelentőségéről azonban az ország ve-
zető köreinek túlzott képzetei voltak. E helyzetnek Caminada igazságos 
de elégtelen elemzést szentel csupán könyvében, amely nem lép fel kü-
lönben a helyzetelemzés igényével s benyomásainak olvasmányos stílus-
ban való elmondásával megelégszik  
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KOMÁROMI ISTVÁN 
Új könyvek André Gideről32 
Henri Mondor: Les Premiers Temps d’une 
Amitié – André Gide et Paul Valéry. Éd. du Rocher, Monaco. 
Claude Mauriac: Conversation avec André Gide – Extrais d’un journal. 
Éd. Albin Michel, Paris, 1951. 
Maurice Lime: Gide, tel je l’ai connu. Éd. Julliard. Paris, 1952, 

 
Három Gideről szóló könyv fekszik előttünk. Három könyv, három egé-
szen különböző eredetű és érdeklődésű szerzőtől. Mondor professzor, a 
Francia Akadémia tagja, Gide nagy ifjúkori barátságáról írt könyvet. 
Claude Mauriac, ismert kritikus – a Nobel-díjas Francois Mauriac fia – 
szép naplójegyzeteket közöl Gideről. Maurice Lime, a proletár, a beszéd 
spontaneitásával vall a mesterről. Egyik sem vág a probléma velejébe. 
Szélről oldalognak Gide szelleme felé – de azt hiszem másként nem is 
érdemes. Hiábavaló kísérlet lenne André Gideről kimerítő, rendszeres, 
lényegretapintó könyvet írni. Egyénisége „personnalité ondoyante” – ál-
lapítja meg Claude Mauriac és ez a legtalálóbb amit mondani lehet róla – 
kisiklik kezünkből! 

Már ifjúkorában misztikus ködbe burkolózva jelenik meg. így mutatja 
be Valéryval való viszonyában Mondor professzor. Klasszikus levelek, 
klasszikus összekötőszöveg, a levelek modorában. A középiskola padjai-
ból még alig kikerült két fiatalember lép elénk. Az egész könyvet a serdü-
lők lelkesedése, a barátságban összpontosított szeretet hatja át. És itt ne 
feledkezzünk meg az ifjúkori versekről. Mondor közli Valéry verseit, 
köztük a Gidenek dedikált „Le Bois Amical”-t. Aztán több pontos iroda-
lomtörténeti adatot is találunk a könyvben, s ez körülbelül minden. Lát-
szólag részlettémák, marginális problémák. A valóságban Mondor könyve 
Gide későbbi műveinek egész atmoszféráját érzékelteti. A finomságot és 
a fínomkodást, az édességet és az édeskésséget, az érzékenységet és az 
érzékiséget. Mondor írásával mintegy beleénekel a gidei világba. 

Caude Mauriac másik határkorszakot tárgyal: az öregkort. Könyve az 
1937-től 1950-ig terjedő időszakot öleli fel. 

Ez a nézőpont mindenesetre termékeny és hálás. Claude Dauriac áldo-
zatosan jegyzi fel naplójában a beszélgetéseket apja és Gide között. Le-
másolja levelezését az idős mesterrel és aprólékos gonddal megrajzolja 

                                                           
32 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 2. számában. 
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Gide jellegzetes tartását, mozdulatait. A könyv ezt a változatos naplót 
tartalmazza. A visszatérő témák közül központinak ama nagy misztériuma 
látszik: van-e Isten? Gide többször megválaszolja a kérdést, de csak sza-
vaival, nem hanglejtésével, nem azzal, ami szavai mögött érződik. Gide 
nem hisz, de hitetlensége nem biztosabb, mint sok hívő hite. Másik érde-
kes téma a gidei érzékenység. Ezt a „végső dolgot” igen jól mutatja be 
Claude Mauriac. A levelek hangneme, a beszélgetések témavezetése, az 
öregember és a fiatal kritikus barátsága, a leírások Gide rezzenéseiről, 
kitűnő alkalmak és a szerző fel is használja őket. A gidei érzékenységből 
a leggyarlóbb ember is mesterművet alkothat. Claude Mauriac könyve 
nyomán ezt érezzük és úgy véljük, ez az igazság. Az író alakja mellett, – 
szórakozásunkra – megismerkedünk André Gide-del papucsban. Ez sem 
érdektelen. A nagy Gide misztériumaival, problémáival és érzékenységé-
vel érdekesen vegyül az átlagpolgár, a többieknél semmivel sem politiku-
sabb francia, az unatkozó, foglalkozásnélküli nagyburzsoá, a 
magáramaradt öregember, a kis megértéseket kolduló gyenge lélek. Az-
után mindezek mellett a könyvben egymás után érdekes történeti adalé-
kokra bukkanunk. A filológusok hálásak lehetnek a szerzőnek, épp úgy 
mint az átlagolvasó, akit Claude Mauriac személyében igazán hozzáértő 
kritikus avat be a gidei irodalomba. 

Az öregkor küszöbén Gide életében számunkra különösen izgalmas 
fordulat történt: a nagy író a franciaországi kommunisták táborához csat-
lakozott. Maurice Lime könyve Gide életének ezt a szakaszát tárgyalja. A 
„Gide tel je l’ai connu” nagyobbrészt rosszul megírt könyv. Fejezeteit 
ugyan logikus sorrendbe állította, a logika mégsem erős oldala. Indulatos-
kodások kedvéért szívesen feláldozza a gondolatmenet tisztaságát. Lehet, 
hogy alaktalan és körülményes ellentmondásait realizmusnak képzeli. 
Már impressziói is tisztátalanok, reakciói oktalanok, hová vezetnek hát a 
reflexiók, amelyek ezekre a benyomásokra épültek. Lime írása nem állít-
ható Mondor és Claude Mauriac könyve mellé. Lime nem proletár-író, de 
az irodalom proletárja. Lime az Íráson kívül mással is foglalkozott. A 
kommunista párt tagja volt akkor, amikor Gide hozzájuk tartozott. Lime 
könyvét ez teszi érdekessé. Mit értett Gide a kommunizmusból? Erre az 
átfogó kérdésre Lime szétszórtan válaszol. Talán így foglalhatjuk össze: 
Gide Marxot és Hegelt nem ismerte. A bölcselet világa annyira távol ál-
lott tőle, hogy filozófiai iskolázottságról szó sem lehetett. Természetesen 
a kommunisták örültek, hogy a „nagy nevet” híveik között tudják. Fel-
használták! Mégis mi vezette Gidet a kommunistákhoz? Lime így ír erről: 
„Amikor Gide-del vitáztam, a szükséges nagy társadalmi reformokért 
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lelkesedett és késznek mutatkozott a legnagyobb áldozatra... Ezt az illúzi-
ót csak fokozta, hogy Gide egész lényével beszélgető társa felé tudott 
fordulni, tükrözte a másikat, mint a szép asszony, ha el akar csábítani va-
lakit.” Gide kiábrándulása abból, amiben tulajdonképpen sohasem hitt, 
mutatja, milyen reményekkel csatlakozhatott. „Mihelyt észrevette az em-
bertelen kizsákmányolást, az egészet otthagyta”, – írja ismét Lime. Gide 
igazi humanista volt, az ember volt fontos neki, mert szeretett, ha pontat-
lanul és kissé személytelenül is. Ezt Lime nem ismeri el, de önkéntelenül 
elárulja. Gide a kommunista pártba odaképzelte a maga humanizmusát, 
ezért csatlakozott. Amikor rájött tévedésére, visszalépett. A testvériség 
nagy mozgalmának képzelte és minthogy nagy volt benne a testvériség 
iránti vágy, – egyébbel nem törődve – a kommunizmus hívei sorába lé-
pett. Esete mutatja, hogy ezzel a testvériséggel sohasem találkozott. A 
látszólag súlyos elkötelezettség csupán kalandos érintés maradt. Hamar 
jött, hamar ment.. . átszaladt. 

Három határhelyzetről beszéltünk. Nyilván nem a legalkalmasabb né-
zőpontok, mégis nagyon jó kilátóhelyek. Az akadémikus professzor, a 
szabad intellektüel és a dilettáns proletár összetett látómezőnyében plasz-
tikusan látjuk a nagy művészt. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
A nagy lázadás33 
Vladimír Dedijer: Tito Speaks. 
Weidenfeld and Nicholson kiadás, 456 l. 

 
Dedijer hivatalos életrajznak szánta a könyvét, de inkább a külvilág szá-
mára, semmint hazai használatra; nem farag bálványt az elnökből s óvato-
san átsiklik a kínos ügyeken, nincs szó az egyházüldözésről, a 
Kominform mézesheteiről, sem a görög partizánháborúról, amelyben Ju-
goszlávia volt a főúszító és fegyverszállító. Dedijer képzett propagandista 
és kitűnő újságíró: a szabad világ kényesebb hallásához tompítja az élet-
rajzot. Tudja, kiknek ír. 

Jugoszlávia legendás szabadságharcáról sok könyv megjelent a máso-
dik világháború óta s Dedijer se tud róla tüzesebb büszkeséggel írni, mint 
amilyen bámulattal emlékeznek rá idegen szemtanuk, főleg angolok, 
Fitzroy Maclean brigadéros például, a hatalmas szál skót arisztokrata, akit 
Churchill repülőgépről ledobatott a partizánok közé.34 Az életrajz első 
felét a szabadságharcról már boncasztalra fektette a történetírás. Annál 
tanulságosabb a második fele, amelyben Dedijer először beszéli el – 
gyakran Tito szavaival – a Nagy Lázadás történetét. 

Az ország 1948-ban jutott igazán történelmi szerephez. Más népek is 
visszavonultak fegyverrel a hegyekbe a német, olasz vagy japán támadó 
elől, Franciaországban és Görögországban is tízezer számra hullottak el 
az ellenállók, de a jugoszlávok kivételével egyetlen nép se tudta megvé-
deni függetlenségét az oroszokkal szemben sem Európában, sem Ázsiá-
ban. S a Moszkvával vívott hideg háborúhoz rendíthetetlenebb lelki bá-
torság, szellemi éberség, fegyelem és kitartás kellett, mint a német zuha-
nóbombázók ellen. Legendás háborús hősök is tudnak siralmasan visel-
kedni, amikor egy ravasz ellenség zavart kever a lelkükben s hosszú pró-
bára teszi az idegeiket. A jugoszlávok ebben a lassan őrlő, nehezebb há-
borúban viselkedtek nagyon derekasan. 

Több oka volt a szakításnak. Nem bírták tovább a gazdasági kizsákmá-
nyolást, nem tudták tovább tűrni az oroszok szaglászását, kémkedését s 
nem vállalták a rangkülönbséget, amit Moszkva önhatalmúlag megszabott 

                                                           
33 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában. 
34 Eastern Approaches; Cape kiadás, London, 1949. 
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Szovjetoroszország s a kisebbrendű szocialista népek közt. Nem vállalták 
az egyenlőtlenséget a szocializmusban. 

Szovjetoroszország, amely saját címadományozása szerint a szocializ-
mus hazája, sokkal könyörtelenebbül tárgyalt gazdasági dolgokról a zsen-
ge demokráciákkal és a szocialista „testvérországokkal”, mint száz évvel 
ezelőtt az erősebb tőkés a gyengébbel vagy a tengerentúli gyarmatosítók a 
színesekkel. „Business is business”, az üzlet: üzlet. Sztálin nemcsak az 
ország belső igazgatását fordította vissza 1850-re, I. Miklós cár rendőrál-
lamára, hanem a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat is. Mialatt Amerika 
a trumani Negyedik Pont, Anglia pedig a Colombo terv alapján régi nagy 
erőforrásaiból módot ad a fejlődésre a gazdaságilag gyengébb színes né-
peknek, Moszkva úgy tárgyal a kiszolgáltatott európai kis népekkel, mint 
a gonosz kapitalista a szovjet mesékben. A jugoszláv olajtárgyalásokon 
például keményebb feltételeket szabtak a szocialista „testvérország”-nak, 
mint a fenékig romlott Perzsiának, monopoljogokat és területenkívülisé-
get követeltek az orosz vállalatok számára, a szovjet-jugoszláv 
vegyestársaságok (légitársaság, Duna-hajózási vállalat) alapításánál pedig 
kétféleképpen számolták el a tőkebefizetéseket: háború előtti deflációs 
áron, tehát aláértékelve a jugoszlávokét, háború utáni inflációs áron, felér-
tékelve a magukét. Nem is titkolták, hogy birodalmi felosztásukban Jugo-
szláviát nyersanyag kamarának szánták. „Minek nektek nehézipar?” kér-
dezte ingerülten az orosz gazdasági bizottság vezetője, „ami kell nektek, 
ott van az Uralban”. Hasonlóképpen a magyar tartománytól sem kérdez-
ték, hogy nekik viszont kell-e akkora mamut nehézipar, amely alatt össze-
roskad a mezőgazdaság? Mikor Sztálin látta, hogy a jugoszlávok szeme 
vérbeborul az egyenlőtlen elbánástól, takarodót fújt. „A vegyes társaság 
csak a csatlós országoknak való”, mondta engesztelőn. Ennél világosab-
ban már igazán nem mondhatta volna ki, hogy Moszkvában örökös jóvá-
tételi forrásnak, permanens gyarmati lefölözőnek szemelték ki ezeket a 
vállalatokat. 

Még elviselhetetlenebb volt az oroszok örökös kémkedése. Sokféle 
embert próbáltak fölhasználni a hálózatban, mindenekelőtt a maguk szak-
embereit, tanácsadóit, akik szaktanácsok helyett suttogó rágalommal ki-
kezdték a háborús hősök becsületét, gyanúsítottak, kritizáltak, kételyt 
oltottak az egyszerű lelkekbe. Moszkva minden kulcshelyre besúgót pró-
bált állítani, az orosz rendőrség spiclijét. Nem az számított, hogy ért-e a 
mesterségéhez, hanem az, hogy rajta van-e a hurok a nyakán? Az orosz 
rendőrség hurokja. Legszívesebben azokkal a kommunistákkal dolgoztak 
össze, akiknek volt valami szégyen a rovásukon. Egyikük például a hábo-
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rú alatt megtört a német kínzások alatt s beállt spiclinek a Gestapohoz. 
Berlin eleste után orosz kézre kerültek az adatai, de az oroszok nem árul-
tak el semmit a jugoszlávoknak, ellenkezőleg: megtartották bizalmi embe-
rüknek a pártban. Az egyik árulással megvásárolták a másik, föltétel nél-
küli árulást a „szocialista testvérek” ellen. 

De valamennyi sérelem közül emberi önérzetük megtaposása fájt leg-
jobban a jugoszlávoknak. Az otromba lekicsinylés. A basáskodás. Véron-
tásuk lefitymálása. Ahogy Orwell pokoli szatírájában, az ,,Állatfarm“-ban 
vannak az egyenlő állatoknál egyenlőbb állatok, Moszkva szemében a 
valóságban is vannak a többinél egyenlőbb, azaz felsőbbrendű szocialis-
ták: az oroszok. Alig pár esztendő alatt kiderült, hogy a keleteurópai kis 
népeknek kussolniok kell, ha az új gazda megrántja a szemöldökét. Soha 
még nagy nép nem éreztette komiszabbul fizikai erejét, puszta számbeli 
fölényét a kis népekkel, mint az orosz. Kisebbrendű érzésüket kétfélekép-
pen is kompenzálják egyszerre: maguknak vindikálják a nyugati népek 
találmányait, vívmányait s istállóhangon beszélnek a tehetetlen kis né-
pekkel. S ennek a hangnak maga Sztálin volt az igazi mestere. A szívéből 
fakadt. „Ha azt mondom, hogy nem, annyit jelent, hogy nem!” – üvöltötte 
egy jugoszláv miniszterre egy tárgyaláson. „Szerb, gyere ide!” – lökte oda 
egy másik miniszternek, hogy koccintson vele. Nagy népről lepereg az 
efféle pökhendiség, kicsi népnek azonban egyebe sincs, mint az önérzete. 
S különösen fáj, ha olyan „testvérnéppel” szemben kell megvédenie, 
amely világszabadítónak tolja fel magát s szájtépve oktat másokat az 
egyenlőségre. 

A jugoszlávoknak az volt az eredendő bűnük, hogy maguk szabadítot-
ták fel magukat, vörös katonák nélkül. Már pedig a Kreml urai senkit se 
gyűlölnek jobban, mint a szabadságharcosokat, különösen, ha ráadásul – 
kommunisták. Tito volt az egyetlen emberük, aki nem az előszobában 
sündörgött egy kis koncért, hanem fegyverrel állt helyt a forradalomért, ő 
volt az egyetlen, aki nemcsak a marxi-lenini dogmával találkozott, hanem 
népével, véreivel is a felszabadító háború tisztító füzében. A többi elvtár-
sat Moszkva vezényelte a megszállott népek nyakára, gyakran orosz 
egyenruhában. S ha nem futotta belőlük a helytartósági posztokra, ott 
voltak a hajdani német bérencek, Gestapo-besúgók vagy a kocsonyás 
széplelkek, az orosz titkos rendőrség könnyű prédái. A megszálló velük 
dolgozott legszívesebben. Eljött egy nap, 1948 tavaszán, amikor minden 
jugoszlávnak döntenie kellett, hogy hazáját szereti-e jobban vagy a 
Szovjetúniót? Moszkva szemében azonban ilyen választás nincs, egysze-
rűen elképzelhetetlen! A keleteurópai kis népeknek két hazát adott a bol-
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dog végzetük, a szovjet nagy hazát, meg a maguk kisebb hazáját s a nagy 
hazát természetesen sokkal forróbban kell szeretni, mint a kicsit. 

A jugoszláv lázadás után Sztálin nekilátott a megfélemlítési hadjárat-
nak. Ment a parancs Prágába, Szófiába, Párizsba s persze Budapestre is, 
Rákosihoz, aki régebben többször elpanaszolta jugoszláv elvtársainak, 
hogy az oroszok zsidógyűlölők és kifosztják az országot. Most azonban ő 
kezdte leghamarább öltögetni a nyelvét az óriási rabló háta mögül. S jól 
tudta, mi fáj legjobban a déli szomszédoknak: haditetteiket kicsinyelte le, 
önerejű felszabadulásukat becsmérelte. Az a Rákosi Mátyás, ugyanaz a 
Rákosi, írja Dedijer elképedve, aki ágyban, párnák közt várta be, amíg a 
vörös hadsereg kiveri a németet a neki szánt helytartóságból. Ebből is 
látszik, hogy Rákosinak van humorérzéke, a szerbeknek nincs. 

A jugoszláv politikusok 1945 és 1948 közt alaposan beláttak a réseken; 
a Vasfüggönyön innen ők tudnak legtöbbet a Kreml titkairól. S amit a cári 
palota gazdájáról és vezérkaráról elmondanak, inkább mélységesen el-
szomorító, semmint félelmes. Az emberiség kétötöde fölött nem legendás 
khánok uralkodnak, világverő Attilák, hanem durvalelkű bürokraták. S a 
legkomiszabb volt köztük maga Sztálin. Egy ízben például, egy balkáni 
tárgyalás idején vacsorát adott a Moszkvába rendelt jugoszlávoknak és 
bulgároknak. Lakoma után odalépett egy tálaló asztalhoz, válogatni kez-
dett az italok közt, fölemelt egy palackot s kedélyesen megkérdezte, hogy 
miféle bor ez, bulgár? Az, felelte gyanútlanul az egyik bulgár vendég, 
ördögöt bulgár, a jugoszlávoktól loptátok! – torkolta le nevetve a házi-
gazda. így akarta egymásnak ugratni a két kis nép fiait, saját vendégeit a 
vacsorán. 

Van a könyvben egy jelenet, amit Moliére is elírigyelt volna a szerző-
től. Az is egy vacsoráról szól. Sztálin vendégül látta Titót s néhány mun-
katársát, ettek, ittak, a házigazda belemelegedett, a gramofonhoz lépett, 
szétnézett a lemezei között, orosz népdalokat tett föl a korongra, dúdolni 
kezdett hozzá, a nótától még jobb kedve támadt s táncra perdült magában. 
Több se kellett Molotovnak, Beriának s a többi orosznak. A belső cseléd-
ségnek. „Tovaris Josif Visszarionovics, milyen erős vagy!” – kiáltozták 
karban. De Sztálin megállt, elkomorult s legyintett. „Ó, nem, nem” dör-
mögte „nem élek már sokáig. A fiziológia törvényeinek rajtam is megvan 
a hatalmuk.” 

Erre az egyszerű dialektikus sóhajra minden orosz magából kikelve 
talpra pattant. „Nyet, nyet, Josif Visszarionovics, szükségünk van rád!” 
ordítozták, „még sokáig fogsz élni, tovaris!” 
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Hát áz igaz. Nekik valóban szükségük volt Josifra. Nekik: Beriának, 
Malenkovnak, Molotovnak, Bulgányinnak, a hatalom kegyelmes lábainál. 
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NAGY LÁSZLÓ 
A szentek alászallnak a pokolra35 
Gilbert Cesbron: Les Saints vont en enfer. Robert Laffont kiadás. Párizs. 

 
„Íme egy minden oldalon kissé ,nem tetszésre' ítélt könyv. De vajjon 
erény-e napjainkban az óvatosság?” 

Ezekkel a szavakkal bocsátotta útjára új regényét Gilbert Cesbron, a 
„Notre prison est un royaume”, „On croit rever . . .“, „La tradition 
Fontquernie” szerzője. Alig néhány hónap alatt százhatvanötezer példány 
kelt el a műből. „Nem tetszéséről szó sincs. Lehet, hogy sokan nem he-
lyeslik gondolatait, de abban mindenki megegyezik: Cesbron író, regénye 
remekmű. Témája kényes: munkás-papokról ír. Azokról a francia 
belmissziósokról, akik kék munkászubbonyra cserélték reverendájukat és 
nemcsak szavakkal, de főleg tettekkel hirdetik az Igét. Új apostolok 
Cesbron munkáspapjai, szentek, akik alászállanak a pokolra. Hol ez a 
pokol? A túlvilágon? Nem. Itt a földön. Páris külvárosaiban, a Ruhr-
vidéken, Csepelen, Tatabányán, Cesbron Sagny-nak nevezi regénye mun-
kásvárosát. Csak azért, mert ilyen nevű helység nincs a térképen. Főhőse 
Piérre, a fiatal pap, bányász szülők gyermeke. Nem Piérre „főtisztelendő 
úr“, vagy „plébános úr”, egyszerűen Piérre. Reggeltől-estig gyárban dol-
gozik híveivel. Annyit keres, úgy él, mint a többi. Velük éhezik, velük 
sztrájkol, velük búsul, velük örül. Ez utóbbira ritkán kerül a sor, mert 
Sagny-ban szomorú az élet. „Ó ha a gazdagok tudnák, mit jelent a min-
dennapi robot egyformasága és az a kín, hogy nincs remény változásra?! 
Börtönből, kórházból előbb-utóbb kikerül az ember. Gyárat, legfeljebb 
változtat.” 

Sagny-ban nehéz az élet. Kevés a kenyér, sok az éhes száj. Lakáshiány 
van és ötéves gyermekek előtt sem titok már az emberi szaporodás. Ré-
szeg apa félholtra veri kisfiát, szegény munkásasszony magzatelhajtást 
akar végeztetni, mert nincs miből felnevelnie gyermekét. Ebbe a szomorú 
Sagny-ba érkezik Piérre, a munkáspap. A „pokol” lakói rögtön meglátják 
benne az embert, de a szentet is. Pár hét múlva már a kommunista párttit-
kár sem gúnyolja. Számára sem „csuhás”, hanem Piérre. Egész nap együtt 
dolgozik híveivel a gyárban, de igazi missziója csak este kezdődik. Segít, 
vígasztal, szállást és munkát keres, bőszült hitelezőkkel tárgyal és... misét 
mond. Piérre Sagny-ba érkezése óta ugyanis még eggyel megszaporodott 

                                                           
35 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában. 
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a munkásváros lakossága. Krisztus az új lakó. És lassanként megváltozik 
a „pokol” élete. Nem gyökeresen. De a „fickók” szombaton esténként 
táncra kérik a csúnya lányokat is, akikkel azelőtt egyikük sem törődött; a 
részegeskedés csendes borozássá alakul és egy este váratlan ötlettel kere-
sik Piérre-t: „Mi lenne, ha új kápolnát építenénk magunknak?” önként 
vetődik fel egy kérdés: miért kell kápolnát építeni Sagny-ban? Olyan zsú-
folt a régi templom, hogy nincs már hely a munkások számára? Nem. De 
a Sagny-i szegények úgy érzik, hogy az a templom nem „igazán” az övék. 
Az a gazdagoké is. Hiába érvel Piérre. Hiába beszél a plébános, hiába ír a 
püspök. Általában sok mindent nehéz megmagyarázni Sagny szegényei-
nek. Például azt, hogy miért nem rendezhetnek egyházi temetést egy ön-
gyilkos barátjuknak. Hisz olyan jó „haver” volt és hát munkanélküli volt 
hetek óta.. . Hiába beszélnek kánonjogról, egyházi szabályzatról, Piérre a 
bíboros érsekig megy hívei kérésével. Az agg főpap nemcsak jóságos, de 
megértő és bölcs. Az öngyilkos egyházi temetést kap. 

Ilyesféle probléma naponta akad. Sokkal súlyosabb is. Piérre százfelé 
harcol. Ez a küzdelem, amely egyszerre folyik az igazságtalanság, a nyo-
mor, a hitetlenség és a tudatlanság ellen, nem mindig végződik győze-
lemmel. Piérre sokszor már a kétségbeesésig elkeseredett, de folytatja 
művét. Egészen addig, míg egy nap váratlanul nem hivatja püspöke. 
Rossz előérzettel megy a palotába. Okkal. Felsőbb utasításra el kell hagy-
nia Sagny-t. Huszonnégy óra alatt. Felettesei féltik Piérre-t a hosszú 
Sagny-i tartózkodás veszélyeitől ... Piérre nem eléggé óvatos ... Piérre 
elfogadja a „száműzetést” egy Lille-i kolostorba vonul. Csak egy napig 
bírja. Újra összecsomagol és beáll bányásznak szülővárosába. Folytatja 
misszióját. Újra alászáll a „pokolra”. 

Ennyi a történet. Érdekes, izgalmas, de nem ez a mű főerőssége. A 
szerző pártatlansága. Baráti jobbját nyújtja a legnehezebb sorban élő 
munkásság felé, de azok kezét sem engedi el, akik között felnőtt, akik 
nevelték. Jól látja a szociális probléma minden arculatát és nem elfogult a 
másik oldallal szemben sem. 

„Ha biztos tető van a fejünk felett és naponta jóllakunk, máris hibásnak 
kell érezzük magunkat?” Válaszol a nehéz kérdésre: „Lehet, hogy nem 
vagyunk bűnösök, de valamennyien felelősek vagyunk .. „Olyan világ, 
amelyben az ember úgy élhet, hogy nem érzi magát hibásnak ...” kezdi 
mondatát, de alig írja le ezeket a szavakat, rádöbben: „Hisz ez a világ 
Isten országának is beillene”. 

Cesbron könyvének másik erőssége, hogy nem akar meggyőzni senkit. 
Mindenki saját maga hivatott arra, hogy meggyőződjön. Egy azonban 
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biztos. A könyv olvasása során minden szabad szellemű ember elgondol-
kodik az író által felvetett problémákon. És ezek a gondolatok hosszú 
hónapokkal a könyv elolvasása után sem hagyják nyugodni.  
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STEFANUS 
A Gheorghiu ügy36 
Virgil Gheorghiu: „La Vingtcinquiéme heure”. 1948. Plon kiadó.  
„Seconde Chance”. 1952. Plon kiadó, Párizs. 

 
Néhány évvel ezelőtt a francia sajtó és közönség lelkesedéssel fogadta az 
első keleteurópai háborús tanútétel megszületését: Virgil Gheorghiu ro-
mán író „Vingtcinquiéme heure” című könyvét. A Második Világháború 
nyomorúságaiban sínylődő román és magyar emberek története heteken 
belül a francia olvasóközönség csemegéje lett. Mi, emigránsok is érdek-
lődéssel fogtunk a regény olvasásához; részben, nagyrészben, rólunk volt 
szó. 

Virgil Gheorghiu múltja és jelleme körül a napokban kínos botrány tört 
ki. 

Az író ezerkilencszáznegyvennyolc őszén jelentkezett a nyugati kö-
zönség előtt. Plon, a nagy párizsi könyvkiadó franciára fordíttatva kiadta 
Gheorghiu német nyelvű kéziratát. A „Huszonötödik óra” a közép- és 
keleteurópai népek, kis emberek háborús sorsáról beszélt. A franciák úgy 
érezték: végre rátaláltak az írásra, amelynek segítségével megérthetik a 
távoli országok gondolkodásmódját, népeik életét. A regény borúlátása 
végtelen, kritikája kíméletlen, a franciák, úgy gondolták őszinte. „Ez a 
nyugati lelkiismeret könyve” írta Gábriel Marcel a könyvhöz írt elősza-
vában. Úgy értette, hogy Gheorghiu a nyugati szellem küldötte, Közép- és 
Keleteurópa viharának tárgyilagos szemlélője. 

A regény elkeseredett hangja szíven ütött. Éreztük: igazat beszél. 
Mindannyian keresztül mentünk főhőse szenvedéseinek egy-egy szaka-
szán. Igaz a szerencsétlen regényhős szinte túlzásba vitte a szenvedést, 
vállán viselte a Második Világháború minden üldözöttjének keresztjét. A 
keresztény, román parasztfiút az 1940-es években zsidónak nézték és 
munkatáborba küldték. A táborból Magyarországra szökött, ahol – mint 
kémgyanust – a Defenzív Osztály csendőrei verték vasvesszővel véresre. 
Romániában állítólagos zsidóságáért, Magyarországon románságáért 
szenvedett. Németországba kerülve mint magyar munkást nyomoritották, 
majd mint fajnémetet az SS-be sorolták. A Második Világháború Rab 
Rábyja amerikai fogolytáborban, a nyílt mezőn, sárban fejezte be életét. 
Sorsa a háború során kézről kézre dobált kisnépek tragédiáját jelképezte. 

                                                           
36 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában. 
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A szerencsétlen parasztfiú mellett a másik főszereplő maga az író. Pá-
ratlan kritikával figyeli fiatal barátja sorsának fordulását. Egyénisége tisz-
ta, megnyerő. Kévésünknek jutott eszébe feltenni a kérdést: vajjon meg-
maradhatott-e a tiszta becsület útján egy kis nemzet írója? 

A kérdésre 1952 decemberében érkezett csattanós válasz. A Plon 
könyvkiadó közrebocsátotta Gheorghiu második nyugaton irt művét, a 
,,Seconde Chance”-ot. A sokat ígérő háborús történet megjelenésének 
idején az író személyes ellenségei – román honfitársai – a francia sajtó 
kezére juttattak egy román nyelvű könyvet. A könyv címe: „Ég a Dnyesz-
ter partja”, megjelent 1941-ben Bukarestben, szerzője Virgil Gheorghiu 
haditudósító. 

A „Seconde Chance” című mű hirdetési kampánya megindult. Ezzel 
egyidejűleg egy francia újságíró az 1941-ben írt beszámoló néhány részle-
tét megjelentette a Carrefour című lap karácsonyi számában. A válogatott 
idézeteket elküldte Gábriel Marcel író címére is. Gábriel Marcel, 
Gheorghiu könyve előszavának szerzője és a román író tutora, barátja 
volt. 

Az idézett részletekből kitűnt, hogy Gheorghiu 1941-ben, a Vörös 
Hadsereg kiverése után, az előnyomuló román- és német hadsereg tudósí-
tójaként Beszarábiában járt. Felégetett falvak, hullák, meggyalázott temp-
lomok fogadták. A kommunista garázdálkodók, a kivonulás előtt gyújto-
gatók között – állítólag – nagy számban akadtak zsidók. A fiatal haditu-
dósító hamar levonta a kézenfekvő következtetést: Semmi kétség, 
Beszarábia meggyalázásáért kizárólag a zsidókat terheli a felelősség. „A 
foglyulejtett zsidók kárörvendő pokoli mosollyal vonulnak el a felégetett 
városok mellett – írja – elpusztították a településeket, megölték a keresz-
tényeket. Bezárták őket Balti város számtalan, titkos, földalatti börtönébe 
és dinamittal robbantották fel a börtönöket... A halál számukra nem elég 
súlyos bűnhődés. A pusztulás országában egyetlen vigasztaló látvány, 
egyetlen lélekemelő mozzanat: a német katona kiváló szelleme. Barátsá-
guk, segítő készségük kimondhatatlan. Lángoló szavakat érdemelnek. 
Nagyszerű emberek. 

Hasonló példák százait idézhetnők Gheorghiu ifjúkori művéből. Gáb-
riel Marcel felháborodottan vonta felelősségre Gheorghiut. Megkérdezte, 
ha igazak a könyvben állított tények, miért nem beszélt múltjáról az író, 
miért állította, hogy soha nem foglalt politikai kérdésben állást? Ha vi-
szont hamis a történet, mennyivel érdemel inkább hitelt a 
„Vingtcinquiéme heure” mondanivalója: a másik világháborús beszámo-
ló? A választ meg sem várva Gábriel Marcel kérte az írót, hogy semmisí-
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tesse meg az előszót, neve ne szerepeljen többé Gheorghiu könyveinek 
bevezetőjében. 

Az író válaszolt a kérdésekre. Terjedelmes védekezését címlapon kö-
zölte a Paris-presse című újság. A védekezést ellentmondások ékesítették. 
„Jogom volt elhallgatni ifjúkori írásaimat, botlásaimat” – írja. „Maga Ril-
ke is így cselekedett”. Néhány sorral alább Gheorghiu megfeledkezik ar-
ról, hogy könyvét „ifjúkori botlásnak” minősítette és büszkén visszauta-
sítja a könyvet ért támadásokat. Hangoztatja, hogy soha nem volt anti-
szemita, az idézett sorokat jogos és ifjú felháborodásában írta szűkebb 
hazája, Besszarábia pusztulásának láttán. Nem ismer politikát, osztályhar-
cot vagy fajelméletet, csak a jó és a gonosz, az üldözött és az üldöző kö-
zött tesz különbséget. Gabriel Marcelben magában is csalódott. Még ez a 
kiváló humanista, nagy író sem értette meg mondanivalóját. 

Nem valószínű, hogy a „Seconde Chance“ az új „témoignage“ jelentős 
sikert érne el. Gheorghiu – a francia közönség minden megértése ellenére 
– sem számíthat sikerre. Elvesztette hitelét. Nem számíthat a nyugati ol-
vasóközönség elismerésére az, akinek könyveiben egy és ugyanazon nevű 
zsidóasszony, Sidy Thal egyszer mint istentelen, gyilkos zsidó ribanc, 
máskor mint ártatlan, szenvedő üldözött szerepel. 

Gheorghiu valóban nem érdemelne hitelt? Néha úgy érezzük, kínos 
botránya révén közelebb került hozzánk középeurópaiakhoz. Hitelesebbé 
vált a sorsüldözött magyarok, románok és németek története, mert tudjuk, 
a szerző is részese volt a sorsnak. Leszállt az erkölcsbírói emelvényről, 
középeurópai polgárrá vált. Nem lehetetlen, hogy huszonnégy és har-
minchat éves kora között önként megváltoztatta véleményét, megértette a 
demokrácia értékeit és megtanulta, hogy a bűntettekért nem fajok és nem-
zetek, hanem a társadalmi rendszerek és vezetőik felelősek. 

Nem egy magyar ember járta meg Gheorghiu útját. Előre az elfogult-
ság, korlátoltság mélyéből a tiszta humanizmusig, vagy hátra a szellem 
fényéből le a buta szolgaságig. Sok Bajcsy Zsilinszky Endrét, illetve Par-
ragi Györgyöt ismerünk. 

Gheorghiu 1941-ben, huszonnégy éves korában nem a Jó bajnoka volt 
a Gonosszal szemben. Rajongó és elfogult fiatalember, uszító tolla sok 
ember halálát okozhatta. Azóta maga is végigjárta az üldöztetés útját. 
Nem bűnhődött meg, a felelősséget nem rázhatta le magáról, könyve 
mégis érdekes. Tanúvallomás a középeurópai kis népek hányatott sorsa, 
polgárainak ezernyi kényszerű megalkuvása mellett. 
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VÁMOS IMRE 
Típus ruha, típus irodalom37 
Fiatal írók antológiája. Budapest, 1951. Ankét a Csillag-ban az ifjúsági 
irodalomról. 

 
A fiatal írók 1951-ben megjelent antológiájában kispolgárian sablonos 
novellát olvastunk egy ifjúmunkásról. Általános megbotránkozást kelt az 
üzemben, mert „jampecesen” öltözködik. – Mi vagy te? – kérdi tőle mű-
vezetője. – Te DISz-es vagy? Vagy jampec? Milyen nadrág van rajtad? 
Meg a zokni, meg a cipő. És a kalap! Kell neked az amerikai divat, az 
angol szabás, az imperialista rongy? 

Egyik munkatársa követni akarja. Szintén elmegy a belvárosi üzletbe, 
hogy ugyanolyan ruhát csináltasson magának. Égnek áll azonban a haja, 
amikor megtudja, hogy 1200 forint az ára. Fordul egyet, már ott is van az 
Állami Áruházban, ahol csábítóan kandikálnak feléje a 600 forintos gyö-
nyörű tipus-ruhák. 

Ezúttal meghagyjuk a tipus-ruha örömeit a DISz-vezetőknek és a párt-
agitátoroknak. Az a kisebbik rossz, hogy a rendszer még a ruházkodás 
terén is a maga színtelen-könyörtelen Prokrusztesz-ágyába egyformázza 
be a fiatalságot. A nagyobbik baj az, hogy a tipus-ruháknak nem a falra-
gaszokon, plakátokon, hanem az irodalomban csinálnak reklámot és pro-
pagandát. 

Nem is tagadják odahaza, hogy az irodalommal is elsősorban az ifjúsá-
got akarják megnyerni. Céltudatosan válogatják ki és rendelik meg a 
kommunista írópropagandistáknál az olyan könyveket, amelyeknek végső 
tanulsága mindig összecseng Rákosi politikájával. Az irodalom odahaza 
az a kozmetika, amelynek csábos kísértései mögött az olvasó mindig a 
Szabad Népet kapja „csemegéül”. Egyszersmind azonban a legveszélye-
sebb terület is! Mert ez a pont az, ahol a fiatal a legtöbb bizalmat hitelez, 
kísértésbe jön és az ifjúság lobbanékonyságával hajlamos álnagyságok és 
torz apostolok kezét is megfogni. 

A kommunista kudarcnak az ifjúsági irodalom terén nem az az oka, 
mintha kevés lenne az álapostol. Soha ennyi próféta nem hemzsegett a 
magyar könyvesboltokban, mint éppen ma. És annyi reklámot sem kapott 
még senki a magyar irodalomban, mint ami ma bármely tizedrangú íróte-
hetségnek kijár. Nem. Az ok egészen másutt keresendő. 

                                                           
37 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 3. számában. 
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A kudarc okát az eszményben, az ideálban találjuk meg. Ha valaki, 
úgy fiatalság az, aki annyi sok csalódás és pusztulás után még mindig tud 
ideálokért lelkesedni. Szinte szemünk előtt kovácsolódik például annak az 
Egyesült Európának a története, amelyet rozoga tákolmányából a mai 
fiatalság vágya és lelkesedése visz a jövő felé. Ez is bizonyítja: a fiatalság 
tud ma is lelkesedni, ha az eszmény mögött vágyának, akaratának, céljá-
nak és mondanivalójának a tömör képét látja kirajzolódni. Történelmünk-
ben százával találunk példát: még a legkilátástalanabb napokban is felül-
kerekedett egy-egy mozgalom, ha volt értelme akaratának. Ne feledjük 
azonban: meghalni csak akkor tud valaki igazán, ha van miért élni! 

Mi az az eszmény, amire a mai ifjúsági irodalom lelkesít? Mit közöl-
nek ma könyvekben, novellákban, versekben, egyszóval az irodalmon 
keresztül az ifjúsággal? 

Így adják meg a feleletet: először a szocializmust építő, békéért harco-
ló embert kell bemutatnunk, aki a proletár-nemzetköziség és az igazi ha-
zafiság eszményeit testesíti meg. Másodszor: be kell mutatnunk az ifjú-
ságnak a szocialista munka hősét. Harmadszor: meg kell mutatni, hogy 
mai körülményeink között az ifjú miként tud hozzájárulni a jövő építésé-
hez és a békeharchoz. Végül pedig: tudatosítani kell, hogy a tanulási fe-
gyelem és a munkafegyelem a béketábort erősíti. 

Így bontakozik ki előttünk a kommunista ifjúsági irodalom programja, 
igazi célja. így válik hússá, vérré és izommá az az embertípus, akit példa-
kép állítanak regényekben, versekben és novellákban a magyar fiatalság 
elé. Legyen a munka hőse! Lelkesedjen a Szovjetunióért! Vésse be szívé-
be úgy a proletár-nemzetköziséget, hogy ha Afrikában letartóztatnak egy 
szovjet ügynököt, bosszúból ajánlja fel ne csak munkáját és verejtékét, de 
az utolsó ruhadarabját is! 

A kommunista irodalompolitika két legyőzhetetlen akadállyal birkózik 
eredménytelenül. Egyik az, hogy nem tud ifjúsági irodalmat teremteni. A 
másik pedig: a magyar fiatalság öntudatosan elutasít magától minden 
olyan közeledést – mégha irodalom formájában is jelentkezik –, amelynek 
báránybőre mögött a sorsáért felelős farkasok rejtőznek. Mert annyi csa-
lódás után nagyon jól tudják, hogy a farkasból akkor sem lesz bárány, 
mégha masnit kötnek is a nyakába. 
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BOGYAY TAMÁS 
A Corvina megjelenéséhez38  

CORVINA Rassegna Semestrale Italo-Ungherese della „Mattia Corvino” 
Societá ltalo-Ungherese dí Scienze, Lettere ed Arti. Serie III, Anno I, 
Volume I, 1952 január–június. Valmartine Editore, Firenze. 

 
A kötet határozottan meglepetés. Nemcsak kiállításával, hanem 
méginkább tartalmával. A folyóirat előző, a két világháború közt megje-
lent 25 kötete is gazdag és színvonalas volt, de nem lépte túl a két nemzet 
közti kultúrkapcsolatok ápolásának akkoriban szokásos kereteit. Az új 
Corvina lényegesen tágabb körű és magasabb feladatokat tűzött maga elé. 
Fulvio Maroi beköszöntője szerint egyrészt dokumentálni akarja a ma-
gyarság ragaszkodását az európai keresztény kultúrához, másrészt az 
olasz-magyar együttműködés ápolásával is szolgálni kívánja a világnak a 
népek békés együttműködése alapján való jövendő politikai újjászervezé-
sét. Ennek az általános programnak a keretében a magyar irodalom és 
művészet közvetítése az olasz közönséghez csak másodrendű feladat és 
ezért aránylag kevesebb helyet is kap. A kötet szerkesztője nyilván arra 
törekedett, hogy a Corvin Mátyás Egyesület újjáalakításával megteremtett 
jogi és remélhető anyagi alapon helyet biztosítson magyar problémák 
nemzetközi nyilvánosság előtti szakszerű tárgyalására és a szellemtudo-
mányok nyugaton élő kiváló magyar képviselőit szóhoz juttassa. 

A terjedelmes tudományos rész, amelyhez nyugodtan hozzászámíthat-
juk a könyvismertetéseket is, a kötetnek majd háromnegyedét kitölti. Első 
helyen Alföldi Andrásnak a római ,,principatus” szellemi alapjairól szóló 
tanulmánya áll, amely a világtörténelmi jelentőségű római császárság 
keletkezésének egyik eddig felderítetlen lényeges gyökérszálát kutatja fel. 
Hogy ez a fontos cikk épp itt jelent meg, feltétlenül különös súlyt ad a 
folyóiratnak. Bárányné Oberschall Magda dolgozata a feldebrői árpádkori 
pásztorbotról megint nemzetközi érdeklődésre tarthat számot azzal, hogy 
megfejti a római katolikus püspökök sajátos pásztorbotjának eddig isme-
retlen eredetét. Az olasz Mirella Niccolai levéltári kutatásainak eredmé-
nyeit közli a toszkánaiak részvételéről az 1590—1606 közti magyaror-
szági török háborúkban. Az ilyen részletkutatások önmagukban nem sokat 
mondanak, de nélkülözhetetlenek. Ma annál is inkább, mert hazulról 
egyetlen magyar tudós sem jöhet ki a magyar szempontból még távolról 
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sem kimerített nyugati levéltárakba búvárkodni. Nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk azt sem, hogy az eféle kutatások kiadásával épp annak a 
fiatal külföldi tudósnemzedéknek kelthetjük fel az érdeklődését és rokon-
szenvét a magyar kérdések iránt, amelynek holnap vagy holnapután döntő 
szava lesz a szellemi életben. 

A könyvismertetések szakok szerint vannak csoportosítva. Bár ezúttal 
főként olasz nyelvű írásokról szólnak a bírálatok, nyilvánvaló a szerkesz-
tő törekvése, hogy a rovatot a magyar vonatkozású külföldi irodalom 
rendszeres szemléjévé fejlessze. Az ismertetések közt különös figyelmet 
érdemel Bárányné Oberschall Magdának külön értekezésnek is beillő kri-
tikája J. P. Kelleher amerikai művészettörténész Szent Korona-könyvéről. 
Erről a könyvről, amely csak egyik, de kétségtelenül legfontosabb termé-
ke a háború utáni elég gazdag Szent Korona-irodalomnak, a magyar 
emigráció nem akar tudomást venni, nyilván azért, mert ellene mond a 
szent istváni eredet hagyományának. Sajnos, ugyanebből az okból Bá-
rányné szigorúan szakszerű bírálatának sincs sok kilátása, hogy a nyuga-
ton élő magyar értelmiség szélesebb rétegeihez eljusson. 

Tizenegy nyugaton élő magyar szakember háború utáni idegen nyelvű 
műveinek a kötet végén található bibliográfiája mutatja legvilágosabban, 
hogy a Corvina a szabad világban szétszórt tudósok képviselte szellemi 
érték magyar voltát akarja dokumentálni és ezt a szellemi tőkét a magyar-
ság szolgálatába állítani. Ezzel az emigráció kultúrmunkájának egyik leg-
súlyosabb hiányán igyekszik segíteni. Felmerül a kérdés: miért nem tudta 
megcsinálni ezt a legmagasabb igényű idegen nyelvű magyar tudományos 
folyóiratot a legelterjedtebb világnyelvek egyikén más nyugati országok 
nagyobbszámú és sokkal tehetősebb magyarsága? 
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REMÉNYI JÓZSEF 
John Steinbeck ú] regénye39 
John Steinbeck: East of Eden. New York, N. Y. Viking. 1952. 

 
A harmincas esztendőkben John Steinbecket, az amerikai regényírót, 
„irodalmi forradalmárnak nevezték, mert Dreiser hatása alatt elvetette a 
hagyományos amerikai optimizmust s kimondott realisztikus szándékkal 
kemény ítéletet mondott hazája különböző egyéni és társadalmi jelenségei 
felett. Of Mice and Men, Tortilla Flat, Grapes of Wrath c. elbeszélő 
művei a legjellemzőbbek ebből a szempontból. Azzal vádolták, hogy csak 
alaktalanságot ismer; hogy a társadalmat úgy közelíti meg, mint az orvos 
a kezelésre szoruló púpos vagy sánta embert, elfelejtvén, hogy vannak ép 
testű emberek is. Az évek folyamán azonban Steinbecknél nyersebbhangú 
írók jelentkeztek Amerikában. Akár riportregényeket írtak (rendszerint a 
háborúról), akár élettani regényeket, amelyekben – André Gide művészi 
érettsége s biztonsága nélkül – a homosexualitás izgalmában felszabadult 
vagy rabbá ejtett embertípusokra utaltak, akár szociális problémákat fej-
tegettek re- gionalista keretben, éles hangjuk s túlgyakran szabálytalan 
formájuk mellett Steinbeck esztétikai álláspontja és lélektani módszere 
kevésbé látszott kirívónak. Ennélfogva East of Eden című új regénye, 
noha nem mentes a lélek, érzék és érdek setét sikátoraitól, nem ingerelte a 
kritikusokat és olvasókat a regény tárgyát vagy levegőjét visszautasító 
megjegyzésekre. A regény ,,best seller” lett. Legtöbbször az efajtájú „si-
ker” nem érdemli meg a bírálói értékelést, de Steinbeck esetében a „best 
seller” még nem jelent alacsonyabbrendű munkát, jóllehet ebben a re-
gényben tehetsége nem fejeződik ki a maga teljességében. 

Családi vonatkozások és megfigyelésre s képzeletre támaszkodó élmé-
nyek jellemzik Steinbeck új művét. A cselekmény 1870 és 1918 között 
játszódik le California Salinas völgyében. A szereplők a Hamilton, de 
főként a Trask család tagjai, akik közül a legfigyelemreméltóbb az Íror-
szágból Amerikába vándorolt Sámuel Hamilton s a Connecticut államból 
elszármazott Adam Trask s a Trask család többi tagja; Charles, az Ádá-
mot gyűlölő féltestvér és Cathy, Adam felesége, aki a nászéjszakáján urát 
megcsalja Charlessel s későbbi urát súlyosan megsebesíti. Adam 
Traskéknak ikreik vannak, Aaron és Caleb. Apjukkal való viszonylatban 
az Ábel és Kain relációra emlékeztetnek. Aaron, a jó fiú, apja kedveltje, 
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Caleb, a gonosz, a bosszúálló, viszont nem tudja s nem is akarja apja sze-
retetét megnyerni. Caleb tudtára adja Aaronnak, hogy anyjuk 
bordélyháztulajdonos s ez Aaront annyira érinti, hogy 1917-ben bevonul 
katonának s a franciaországi harctéren elveszti életét. Cathy öngyilkos 
lesz. de Calebet megmenti az életnek Lee, a kínai szolga s más erők, ame-
lyek döntő hatással beleavatkoznak sorsába. 

A regény szereplői közül kétségtelenül Cathy a legszörnyűbb. A fúriák 
dühével, ravaszságával és könyörtelenségével éli életét. Minden erkölcsi 
szempontot nélkülöző némber, aki megölte szüleit s aki a prostitúciót 
természetes életformának tekintette. Az író a többi szereplőt is többé-
kevésbé meggyőzően ábrázolja, noha szélsőségre hajlik. A regény egy-két 
szereplő kivételével s általában gondolatmenetében, a durva és önző lel-
kek neurózisával ismerteti meg az olvasót. Steinbecket nyilvánvalóan az a 
szándék vezette, hogy megmutassa a bölcsesség és tudatlanság, a világos-
ság és sötétség, a jó és a rossz örök harcát. Persze, a legnagyobb irodalmi 
alkotásoknak ez a témájuk, de ebben a műben pokolibb a pokolnál az em-
berek világa. A regény szerkezeti hibája a bőbeszédűségnek tudható be s 
annak, hogy az író voltaképpen két történetet mond el egy lélegzetre. A 
szavak úgy ömlenek belőle, áradatuk olyan feltartóztathatatlan, hogy oly-
kor elsodorják azokat a részeket is, amelyekben az író művészi képessége 
nagyszerűen érvényesült. Szimbolikus célja túlságosan átlátszó. Mind-
amellett tagadhatatlan, hogy Steinbeck ezúttal is tanujelét adta emberáb-
rázoló képességének s a „la littérature brutale” hagyományaihoz követke-
zetesen jellegzetessé tette a valóság vulgáris, a vétek beszédességben és 
cselekedetekben tomboló tüneteit. Megfigyelő érzékenysége különb in-
venciójánál; az utóbbi szertelenségre bírja. Ám gondoljunk arra, hogy 
Miltonnak Sátán ábrázolása sikerült a legjobban, amikor Isten útjait iga-
zolni akarta. 
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STEFANUS 
Egy marék szeder40 
Ignazio Silone: Una manciata di more. Róma, 1952. Mondadori kiadás. 

 
A közelmúltban jelent meg Mondadori kiadásában Ignazio Silone új re-
génye, az „Una Manciata dí More”. A címet „Egy marék szeder”-nek 
fordíthatjuk. A könyv német fordítása előkészületben van, egyes részletei 
megjelentek a „Monat” című folyóiratban. 

A szeder Martinonak, a szegény szénégető fiának eledele volt. A szén-
égető La Fornace-ban lakott, a kopár Abruzzo-hegységben, Dél-
Olaszországban, Silone szülőföldjén. A felnőtt Martino, a kommunista 
párt tagja, a fasizmus elől száműzetésbe szökött. Az emigrációban azon-
ban kilépett a Pártból, bár az Eszme és a Párt valósággal az életet jelentet-
te neki. 

Martino, a szénégető fia, maga Ignazio Silone. Élete párbeszéd az ifjú-
kori nyomor, a kommunizmusba vetett hit és a kiábrándulás között. 
Silone első regénye, a „Fontamare”, az 1930-as években jelent meg. A 
régi, rossz, makacsul megmaradó társadalmi rend és a paraszti élet sivár-
ságának eposza volt. Az útikalauzok „napos, vidám, dalos” délolasz he-
gyeiben a parasztok nem dalolnak, nem írnak, nem olvasnak, nem értenek 
olaszul – beszédjüket a szomszéd városban sem értik –, nem hordanak 
nemzeti viseletét, nem imádkoznak, inkább csak káromkodnak. Éheznek, 
fáznak, verejtékeznek. A tudatlan paraszt ősidők óta a földbirtokosok, 
ügyvédek, papok és csendőrök rabja. A politikai változásokat nem érti, 
csak az adók és a besorozás terhét nyögi. A monarchia: korrupt hivatal-
nok; a fasizmus: feketeinges garázdálkodó, adóvégrehajtó, sorozó őrmes-
ter és ünnepi szónok. A fasizmus idején a nagybirtokosok és ügyvédek 
hatalma változatlan marad. 

A „Marék szeder“ egy lépéssel tovább megy, mint a „Fontamare”. Az 
események során összeomlik a fasizmus, felszabadul az ország. A hegyi 
paraszt érzéketlenül szemléli a második világháború hadseregeinek elvo-
nulását, de a városokban „él a történelem”. 

A régi rendszer megdőlése után az üresen hagyott közigazgatási állá-
sokat a kommunista párt megbízottai foglalják el. A kommunisták – a 
partizánhadsereg egyetlen szervezett, céltudatos csoportja – habozás nél-
kül szállják meg a kulcspozíciókat. Az országot az amerikai hadsereg 
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szabadítja fel, mégis egy pillanatra úgy tűnik hogy Olaszország a kom-
munizmus karjaiba veti magát.. . De az egyeduralom ideje még nem jött 
el. A kommunista párt átmenetileg az újjáépítő koalíció lelkes támogatója. 
Jellemző a Párt taktikájára az a kis epizód, amely a felszabadulás után 
szinte szóról szóra a békésmegyei Vésztőn is megtörtént. A fasiszták tá-
vozásakor a vén haramia Zaccaria vezetése alatt hegyi pásztorok, mezítlá-
bas útonállók és lelkes földmunkások szovjetköztársasággá kiáltják ki 
Zaccaria majorságát. „Minden financiális kötelezettség nélkül” csatlakoz-
nak a Szovjetúnióhoz. A régi rend minden intézménye tehetetlennek bi-
zonyul a kis szovjet köztársaság ellen. A szüntelenül változó politika mi-
att megzavarodott csendőrség és a megfélemlített helyi papság nem avat-
kozik az eseményekbe. 

A szovjetköztársaságot végül is maga a Kommunista Párt oszlatja fel. 
A helyi konzervatív politikai csoport ősz vezetője könnyezve üdvözli a 
Párt nemes tettét. „Bizonyos már, – mondja – hogy a valaha Keletről su-
galmazott Párt véglegesen magáévá tette a nyugati liberális és keresztény 
hagyományt.” 

A Párt a kialakuló polgári köztársaságban folytatja zárt életét. Állam az 
államban. Tisztviselői, rendőrei, besúgói kérlelhetetlen harcot folytatnak, 
nem a fasizmus maradványai, hanem a „Vonaltól” eltérők ellen. A fiatal, 
eszes Rocco de Donatis, a regény főszereplője, a „majorsági szovjet” 
megfékezője, oroszországi utazása után kiábrándul a kommunizmusból. 
Hazatér és kilép a Pártból. Hajtóvadászatot indítanak ellene. Rocco barát-
nőjét faggatják. 

A leány felajánlja segítségét, hogy megmentse a tékozló fiú „lelkét”. 
Vállalkozik, hogy „mindent elmond” barátjáról. A Párt megbízottja 
Rocco ügyében a szovjet rendőrségi módszerekre emlékeztető kihallgatást 
vezet. Elsötétített, zárt szobában, vakító villanylámpa fényében, förtelmes 
bűzben és melegben faggatja éjszakákon át a törékeny lányt. A lányt csak 
a lelkesedés köti a vallató szobához, Olaszországban még szabad az út ki 
a Pártból és a vallató szobából. A fiatal lányt csúfosan becsapják. A Párt-
nak esze ágában sincs Rocco lelkét menteni. A vallomást kiszínezve és 
meghamisítva kinyomatják, hogy megbélyegezzék az „aljas árulót” és 
megrettentsék a kételkedésre hajlamosokat. 

A háború után Olaszországot csak kevés választotta el a kommunista 
hatalomátvételtől. 

A pusztulás útját járó vezetőosztály, a földbirtokos réteg mégsem haj-
landó változtatni rendszerén. A nagybirtokosság a fasizmus idején levet-
kőzte a régi, patriarkális hagyományokat, amelyek a zsellérek sorsát elvi-
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selhetővé tették. A birtokos ma pénzéhes, kérlelhetetlen rablógazdálkodó. 
Fontamare és La Fornace faluk lakóinak élete szüntelen küzdelem a pa-
rasztok és a földesúr között az öntözővízért, a vetőmagért, az árverezés, a 
felvásárlás elkerüléséért. 

Rövidlátó földesurak, tudatlan, reménytvesztett parasztok és kérlelhe-
tetlen, öncélú kommunisták – ez Délolaszország ebben a könyvben. 
Silone képe reménytelen és kiábrándító. Sikerült a teljes valóságot meg-
rajzolnia? Nem hisszük. A könyv mindenesetre az életnek egyik arca. A 
nyugati ember életének, ahol a szabad kritika lehetősége önmagában biz-
tosíték a társadalom hibáinak orvoslására. 
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JANUS 
Történelemhamisítás41 
Most is megrendezték Magyarországon az immár hagyományossá vált 
szovjet film ünnepét. Nagyon ünnepi filmmel nyitották meg. A „Feledhe-
tetlen 1919”-cel. A film elején a Párttörténet jelenik meg a vásznon. Az a 
Párttörténet, amelyet Magyarországon ugyanúgy, mint a többi 
népidemokrata államban, többszázezer példányban nyomtattak ki. Cím-
lapján Lenin és Sztálin egymásbafonódó profilja. Így kezdődik a film. 
Aztán kinyílik a könyv. És megkezdődik a világ legnevetségesebb törté-
nelemhamisítása. 

Ehhez hasonló felrúgása a történelmi valóságnak csak a kis északi ro-
konnépünknél, az észteknél fordult elő, akiket immár egy évtized óta a 
megsemmisítés felé deportál legnagyobb barátjuk, a Szovjetúnió. Tudva-
lévően az észtországi Dorpat-ban van az egyik legősibb európai egyetem. 
1632-ben alapította II. Gusztáv Adolf svéd király. Ettől az időtől kezdve 
fennáll a tudománynak eme szent csarnoka. Megmaradt a véres századok 
sodrása ellenére, fennállt tizenkét orosz irtó-rablóhadjárat minden pusztí-
tásának dacolva. Több mint húsz esztendővel ezelőtt nagy történelmi ak-
tusnak voltunk kortársaí. Dorpatban összegyűltek a világ tudósai. Eljött a 
svéd király is, hogy tanúja legyen a pillanatnak, amikor a megmaradásáért 
mindig gyilkos harcot folytató kis nép évszázados szellemi örökségét ün-
nepli. 1932-t írtak és a dorpati egyetem 300 éves fennállását ünnepelték. 
Három évszázada állt a nagy kollégium, kortársa a legnagyobb nyugati 
egyetemeknek. Tavaly, 1952 nyarán azután ismét gyülekeztek a dorpati 
egyetem aulájában. Ezúttal nem is annyira taláros tudósok. Sőt. Tudósok 
egyáltalában nem voltak közöttük. Csak mindentudók. Olyan mindentu-
dók, akik mindentudásukat ama szent könyvekből merítették, amelyeket 
bibliaként használ ma minden magyarországi pártfunkcionárius. A nemes 
gyülekezők Sztálin kitüntetettjei, díjas párttörténészei voltak. Egyenesen 
Moszkvából, a történettudományi intézetből. Ők is ünnepeltek. Ünnepel-
ték a dorpati egyetem fennállásának 150-ik évfordulóját. Kiderítették 
ugyanis, hogy az egyetemet 1802-ben alapította I. Sándor cár. Ezáltal 
adván kifejezést az évszázados észt-orosz barátságnak és testvériségnek. 

Vájjon, mi az oka annak, hogy az említett neves kollégium rövid húsz 
esztendő leforgása alatt több mint 150 esztendőt fiatalodott? 1932-ben 
már 300 esztendős volt és 1952-ben egyszeriben csak 150 éves lett. 
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Mi volt az ok és mi lesz ezután? Hiszen ha ilyen mértani haladvány 
szerint haladnak, az elkövetkezendő tíz esztendő múltán híre-hamva sem 
lesz a tudomány ősi várának Észtországban. Megnemszületetté fiatalítják. 
Az észt-szovjet barátság jegyében. 

Az ok nagyon kézenfekvő. Észtország ma sokkal elválaszthatatlanab-
bul része a szovjet zsarnokságnak, mint bármely keleteurópai állam. A 
nagyétvágyú, könyörtelen szomszéd gyilkos hidegvérrel bekebelezte. Az 
észt lakosságnak körülbelül 60 százalékát elnyelték a deportációs vona-
tok. Aki tudott, nyugatra menekült. A 40 százaléka él már csak körülbelül 
a háború előttinek a saját földjén és a saját házában. Az elhurcoltak helyé-
re Oroszországból küldött észteket a nagy Sztálin. Olyan észteket, ami-
lyen magyarok a magyar kommunisták. A jelenétől tehát megfosztottak 
már egy népet. Át kell alakítani, ki kell pusztítani, meg kell hamisítani 
tehát azt is, ami egyedül kötelez egy jelennélküli nép életében: a törté-
nelmi hagyományt. A múltat. Ez a kis piszkos munka a párttörténészek-
nek jutott. 

Van, aki naivan kérdezhetné: miért éppen a kis bekebelezett Észtor-
szágban építtetett hatalmas egyetemet 1802-ben az orosz zsarnok, akit a 
mai elbürokratizált orosz forradalmárok íme, büszkén vallanak ősüknek? 
Harmincegynéhány esztendő a hatalmas, a legyőzhetetlen Párt történel-
mében, s a gyűlölt cárokból dicső elődök varázslódtak az orosz nép elé. 
Akik annyira szívükön viselték az észt-orosz barátságot, hogy egyetemet 
építettek a kis népnek! Nem kevésbé derűs a másik indok, ami az egyete-
mi város megfiatalítása mögött rejlik. Tudniillik az, hogy a szovjet nem 
tűr a leigázott népek körében a magáénál ősibb és eredendőbb kultúrát. 
Nem tűri, hogy falain kívül már évszázadokkal ezelőtt ősi 
kultúrközpontok voltak, ahol tudós bölcsek oktatták tudós könyvekből a 
népet. Amikor a mai oroszhonban tetves odúkban élt a szovjet über-
mensch izzadtlábú őse. 

A magyar mozgóképszínházakban a Párttörténetet forgatják a gépek. A 
„Feledhetetlen 1919”-et. Magyarországon az orosz-magyar barátság je-
gyében emlékeztek 1848 március 15-re. A szemeink előtt így pereg kö-
nyörtelenül a film, amelynek szereplői, részesei és nézői vagyunk ugyan-
akkor. Korunk nagy színjátéka, amelyben barbár, műveletlen és dilettáns 
kezek festik át, torzítják el az események mögött a kulisszát. A 
keleteurópai népek múltját. 
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VÁMOS IMRE 
A póruljárt hangadó42 

„Új Hang”, a DISz és az írószövetség folyóirata. Különkiadás, 1953. már-
cius. 

 
Itt fekszik előttünk, fekete gyászkeretben, március végén jelent meg. Csak 
a cím vörös rajta: Új Hang”. Első oldalán Sztálin bajuszos fényképe. 
Szintén fekete keretben. Öt gyászolja a magyar ifjúság. Mint a halhatat-
lant, a béke bajnokát, népünk legnagyobb jótevőjét. 

Amikor ez a különkiadás megjelent Budapesten, már híre-hamva sem 
volt a népek bölcs atyjának. Helyesebben csak hamva volt Moszkvában, a 
Lenin mauzóleumban. A hírét? – Mintha elvágták volna. A gyorsan vál-
tozó események, az utódlás, a belharc és a pártvezetőségben uralkodó 
káosz, az egymást keresztező intézkedések igen rövid idő alatt széttépték 
a mítoszt. A halállal, a lélekkel egyidőben elszállt szovjet diktátor hatása 
is. Ki beszél ma már a nagy Sztálinról, az Új Hang antológiáján kívül? . .. 

Amikor Lenin meghalt, hosszú esztendőkig belőle élt a szovjet sajtó. 
Írók, tudósok, agitátorok és kolhozparasztok emlékeztek a forradalom 
vezéréről, írásban örökítve meg egy-egy beszélgetést, cselekedetet és em-
léket. Majakovszkij négyezer soros költeményt írt Iljicsről, az egykori 
fegyvertársai pedig emberi, politikai nagyságát csodálták mindaddig, míg 
Sztálin nem likvidálta őket. Az első szovjet proletárdiktátor emléke to-
vább élt tehát, hosszú esztendőkig központi helyet foglalva el a szovjet 
életében. Ma más a helyzet. Egy csapásra nemzedékváltás történt és az 
elvtársak emlékezés helyett másra használják fejüket. Azon törik, hogyan 
értékeljék ki a nap mint nap zavarosabb moszkvai eseményeket, hogy a 
fej is a helyén maradjon a becsületben se essék csorba. Minderre termé-
szetesen nem számítottak az „Új Hang” szerkesztői, akik a halált időálló-
nak tekintették. Nem tudták, hogy a dialektika törvényei teljesen új hely-
zetet teremtettek és amikor a halottról inkább semmit! – a jelszó; ők még 
mindig úgy viselkednek mintha élne. Az Új Hang valóban megérdemelné, 
hogy „Régi Hang” legyen a neve. 

A március végén megjelent különkiadás első betűjétől az utolsóig a ha-
lottról igyekszik elhitetni, hogy halhatatlan, az eltávozottról próbálja bi-
zonyítani, hogy itt van és a nagyon is gyarló elhunytat akarja félistennek 
feltüntetni. Ehhez hasonló parádét csak a görög mithológiában olvashat-
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tunk, ahol véres agyarú ártányokról kiderül, hogy tulajdonképpen elvará-
zsolt tündérfiak. 

Sztálintól a történelem nem tagadja meg, hogy beteg korunk egyik leg-
jellegzetesebb uralkodója, aki a Nyugatról lopott eszmét barbár keleti 
despotizmussá változtatta, úgy vonul be a történelembe, mint a második, 
modern Dzsingisz khán, akinek halála maga után vonja az összerabolt 
birodalom fokozatos felbomlását. Ebben a távlatban természetesen gú-
nyolódásként hat az ifjúsági különkiadás vezércikke, amely szerint „soha 
a történelemben nagyobb ember nem élt még a földön, mint Sztálin”. Cé-
lunk nem az, hogy vitába szálljunk és cáfoljuk lángoló tollú vezércikkírók 
történelmi értékelését. Elvégre az igazság relatív valami és a választás 
izlés dolga. Ha valaki a rézdobok ütemét kedveli, annak hasztalan beszél-
ni a hegedű vagy zongora muzsikájáról. 

Inkább arra a hangra akarunk rámutatni, amelyet a magyar ifjúságnak 
tulajdonítanak és amely oly jellegzetesen tör elő e folyóirat hasábjairól. 
Egymást váltogatják a versek és prózai írások, ilyen címek alatt – idéz-
zünk néhányat: „Esküszünk Neked, Sztálin elvtárs”, „Örökké köztünk 
marad”, „Az ifjúi had esküje Sztálin ravatalánál”. „Egy világ véste be 
nevét”, „Barátunk és lelkesítőnk” és „Búcsúzunk Tőled, jó Atyánk”. 

Ez lenne a magyar ifjúság hangja? A parasztifjak, ifjúmunkások és ér-
telmiségiek százezreinek megnyilatkozása, akik az egyik vers szerint szí-
vesen „feltépnék karjaikon az ért – ha kérnének Sztálin testébe vért” – 
avagy ismét idézzük: 

„Bár felajánlhatnánk éveinket, 
hogy helyettünk Ő élhesse le”. 
Bevalljuk, semmi kétségünk: Keleten szívesen áldoznák a magyar fia-

talok tízezreinek vérét és életét is, ha a szovjet érdek úgy kívánja. Maga a 
nagy diktátor sem sokat packázott, ha tömegek vagy népek kiirtásáról volt 
szó. A szovjet szándékról tehát semmi kétségünk. De hogy az áldozat is 
lelkesedjék a hentesmunkáért?! Nem, arra még nem volt példa. 

Nincs példa rá napjainkban sem. Nincs az a kuláknak nevezett magyar 
paraszt, aki a hamis vád után örömmel hajtaná bitó alá a fejét; nincs az a 
fegyverrejtegetés koholt vádjával elítélt parasztfiatal, vagy szabotázsért 
leinternált munkásfiú, akinek a börtönbüntetésben öröme telne. És nincs, 
véglegesen nincs olyan épelméjű magyar ifjú, aki a végzetsujtotta zsarno-
kért csak kisujját is hajlandó lett volna megmozdítani. 

Miért hát akkor e lakáji hang?! Miért közlik elkésve a Dolgozók Ifjú-
sági Szövetségének táviratát, amelyben „szívük utolsó dobbanásáig hűek 
maradnak Sztálin népéhez”? önmagukat csalják meg vele? önmagukat is 
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csalják, de ezen túlmenően úgy tűnik: menekülés ez a Sztálin-kultusz. 
Menekülés önmaguk és a jövő feltett kérdése elől: hogyan alakul a világ 
rabságában élő egyötödének kormányzása. Az egész „Új Hang“-ban egy 
árva hang nincs Malenkovról, Molotovról, vagy a hirhedt Berijáról. Hol 
vannak a hű tanítványok? Hallgatnak róluk. Elvégre sohsem lehet tudni. 
Ma még Malenkov, de holnap? Nem tudni, ki likvidál kit. És miért „Sztá-
lin népéhez” marad hű a magyar ifjúsági szövetség? Miért nem 
Malenkovhoz? Avagy nem merték letenni a garast? Fura kis. szabadság és 
szocializmus ez, ahol még a pillanatnyilag uralkodó mellett sem lehet 
biztonságban az ember! .. . 

Mindent egybevetve: Az Új Hang és az ifjúsági szövetség akciója jel-
lemző tünete annak a tanácstalanságnak, zavarnak és fejetlenségnek, 
amely a csatlósállamok kommunista berkeiben uralkodik. Kutyaszorító-
ban vannak és nyílt színvallás helyett a távozott diktátor köpenyébe ka-
paszkodtak. Mivel pedig ez a nimbusz is szétfoszlott azóta, ujjuk csak a 
nagy semmit markolja. Verejtékezve és kétségbeesve; az értelmes és 
normális beszéd helyett azért jön ki ilyen dadogó, artikulátlan „Új Hang” 
a torkukon ... 
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KOREK VALÉRIA 
Még egy szó Márairól43 
Márai Sándor: Béke Ithakában. 256 l. Magyar Írók Könyvesháza. Lon-
don, 1952. 

 
„A fenséges, melyet nem leng át az öngúny mosolya, mindig esetlen” – 
mondja az immár idős Heléna, amint isteni és emberi dolgokról oktatja ki 
az ifjú Telegonost. Eféle mosoly lehetett a szerző szívében, amikor évez-
redes távlatból a nagy klasszikus eposz bőbeszédű folyamához csatolta 
ezt a tömör és kerek, de egyben játékosan könnyű utószót. Egy hangulat, 
egyszeri kedv lehetett a könyv szülője, az „öngúny mosolyá”-nak írói 
kiteljesülése: az irónia. Nem új ez a műfogás a világirodalomban, sok 
drámaíró és elbeszélő élt vele cum grano salis – de kétszázötven oldalnyi 
stilusegységre, melyet a mindig ízléssel kordában tartott gúny egyforma 
lantpengetése kísér, talán alig tudunk példát. Egy varázsütés – a homéro-
szi mese új lesz, mintha kezünkben éreznénk a kulcsot, mely kinyitja 
majd a mítoszok sötét kapuját. Részeg, pogány játékok könnyedségével 
pereg a történet a hármas tagoltság ellenére sincs benne megállás, törés 
vagy akár percnyi unalom. Új értelme lesz az érdekes, kusza mesének s 
idegen ritmusok diszharmóniája ismerősebb zene már fülünknek. 

Márai nem az első író, aki újraköltötte az Odysseát, de talán az egyet-
len, aki kiszabadította a hősök és félistenek kérlelhetetlenül marciális el-
zártságából s a pogány legenda bárdolatlan érzékiségét egy mérhetetlenül 
raffinált erotikává értelmezte át. Művészi értékskálája bűnt, erényt egy-
aránt szublimált, hőse többé nem megvesztegethetetlen, a kiontott vér 
irtózatát vagy az idillek testszagát nem érzi az olvasó, aki éppen ezért 
gyanakodva mondhatja: az író egy dicső kor szentelt hagyományát olcsón 
s egyben kegyetlenül átironizálta, büntetlenül viccelt egy elmúlt hit be-
balzsamozott teteme fölött! Valóban megannyi eszmény: az eget-földet 
rengető férfikar, a női hűség és a családi élet gyanús fényben pislákol, 
ugyanígy a politikai hatalom „s annak égi mása”: az olimpuszi hierarchia. 
„Mentől értelmetlenebb, baromibb egy háború, annál szigorúbb... a tör-
vény ...” – mondja Ulysses – „... mindig akad egy rongy és egy rögeszme, 
melyre felesküdnek, s melyért végül meg kell halni.” 

A regény eképpen relativizált, töredező értékei hátteréből emelkedik ki 
az emberi probléma: minden jó irodalom igazi tárgya. Márai Ulyssese 
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különös lény. „Nyugtalan természetű” – így mutatja be őt Penelope a 
könyv első mondatában, egy elbűvölően fanyar, nőiesen cinikus bevezető 
fejezet elején, összetett fajta: szellemi ember, ha más oldalról nézzük 
meg: csupa ösztön. Keres valamit, de nem a ráción át, nem a tanuló, gon-
dolkodó és alkotó típus. Kutatása türelmetlen: eszközöket felrúgva, al-
kalmat fel nem ismerve rohan valamerre. Szomja a fantáziáé, nem a tudá-
sé, képzeletén át akarja a mennyországból azt a bizonyos kis rést kikém-
lelni, melyet óriási kitartás árán látnak meg néha pillanatokra az írástu-
dók. Az ulyssesek megállás nélkül kergetnek valamit s közben elmennek 
az élet, a szépség és embertársaik mellett. Nem veszik észre, hogy velük 
egyszerre más is létezik: egyedül akarnak menni. Ulysses asszonnyal nem 
akar igazán szövetkezni és a társadalom sem kenyere. „Valahogy nem fért 
el a családban, sem a nemzetben” – írja Penelope. Nem illeszkedik bele a 
Rendbe, nem tiszteli a jogot és a magántulajdont. Elvetélt művész, irraci-
onális vágyak kifejező erő nélküli gyötörtje. Ezt a ködös fejet, zűrzavaros 
lelket alig lehet igazán meghatározni. Irigyeljük és sajnáljuk, féljük és 
elítéljük. Rossz lelkiismerete lehetne, ha volna lelkiismerete, nemcsak a 
társadalom ellen elkövetett kisebb-nagyobb kihágásai miatt, hanem mert 
minden odaadás nélkül megy el az emberek mellett. Mégis – hátha ő is az 
Istent és az igazságot keresi? Az emberi lét józan eszközeit: a rációt s a 
szervezett társadalom segítségét sosem látja meg, de annál erősebben hív-
ja egy távoli fény, azt hajszolja egy életen át. 

Az írót ez az ember: a kalandor régen foglalkoztathatta. Több mint tíz 
éve annak, hogy megörökítette Casanovát, a barokk túlfűtött századának 
ezt a különös hősét. Bíborban és selymekben találkoztunk a vítőr és szere-
lem legendás alakjával, parókák, parfőmök és álorcák cikornyás színpa-
dán elvarázsoltan bámultunk erre a férfiúra, aki mindent elért és maga 
elérhetetlen maradt. Kezünket utánanyujtottuk, hogy megérinthessük ezt a 
csodálatosan egyveretű kedvben megírt hőst – de a kulisszák máris el-
nyelték, mert Casanova sorsa, a továbbszáguldás is betelt... De milyen 
hosszú lehetett az út a gazdag egű olasz világból, felcsigázott emóciók, 
aranyozott jelzők túltelített levegőjű kertjeiből a hűvös, elvonatkoztatott 
beszélgetések helyszínéig, a szigetekig, ahol Ulyssessel találkozunk! 

Találkozunk? Mintha csak messziről látnánk a hős mozdulatait és kör-
vonalát, mintha háttal ülne egy háromágú tükörnek. Nincs igazán élő 
domborulata, ami érthető, hiszen csak a társadalommal való komformálás, 
a munka ad emberi dimenziót az egyénnek. Ha elnézzük Odysseus elmo-
sódott alakját, tudjuk, hogy a regényírónak jobbak az eszközei, mint a 
pszihológusnak, inkább tudja a kiszámíthatatlant, a fel nem mérhetőt, a 
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hasadás emberét, akit megfoghatatlan vágyak űznek a végtelenbe, meg-
szólaltatni. (A lelket, melyről Juhász Gyula mondja, hogy „ … mindig 
messze, messze néz, örök, azúr tengerre kész ...”) Ha egy tankönyv vagy 
értekezés konfrontálna vele, ha szemtől-szembe állnánk az ilyen ember-
rel, talán kényelmetlenül feszengenénk racionális mezünkben az ő lelki 
ruhátlansága láttán – míg a hármastükör távlatában jobban értjük meg, 
mintha ez az optikai trükk óvná meg hősünket attól, hogy alakja a ködbe 
vesszen. így segít a három elbeszélő abban, hogy megérezzük – ha megér-
teni igazán nem is lehet – egy különös élet törtető, küzdő és mégis meddő 
emberét, a kalandort. 

A nők egy ideig szeretik, éppen, mert elérhetetlen, mert egyiknél sem 
akar megmaradni s az alábbrendelt fél örök ambíciójával küzdenek sze-
relméért. Azonban Ulysses inkább meghal, de nem hagyja domesztikálni 
magát. Talán érezni képes lett volna, csak megállni nem tudott. De sze-
retni viszonzatlanul csak időben lehet, nem időtlenül és – itt a kalandor 
tragédiájának magva – egyik asszony sem szereti Ulyssest örökké. így 
marad ki az érzelem a maga igazi mélységében a történetből s ezért tudja 
a szerző mesteri keze a regényt azon a hőmérsékleten tartani, ahol az 
emóciók félig kihűlt parazsa sosem vet lángot. hős jelleme diktálja azt, 
hogy nem természetellenesen visszafojtott érzésekről olvasunk – hiszen 
Ulysses a maga érzelmi elégtelenségében csak éppen annyit kap, ameny-
nyit adott. Ehhez a csonka szenvedélyességhez, ezekhez a nem teljes em-
berekhez mérte Márai mesemondása egyöntetűen lefokozott hangját, a 
végig forrpont alatt tartott párbeszédeket. Lehet-e harmonikusabb szövet-
ség egy írás tárgya és kifejezésmódja között? 

Márai iróniája erősen szimbólum-kihámozó, mint megannyi társada-
lomtudományos nagyítóüveg. Lépten-nyomon látjuk, hogy az istenek és 
tetteik milyen tulajdonságokat és törekvéseket jelképeznek s hogy az idil-
likus társadalmak milyen eszközökkel épültek. Helyenként lehull a sze-
replőkről az utolsó lepel és csodálatunkra (s a meglepetés alig nevezhető 
kellemetlennek!) – hazaérkezünk. Penelope száraz humorában, fölényes 
önzésében és személyeskedő intrikáiban felismerjük a pesti asszonyt s 
mikor barátnőjével, Pallas Athénével beszélget, sokkal inkább hisszük 
magunkat a Zserbóban, mint – ha szabad az író egy másik, teljesen iró-
niamentes regényére utalni, – amikor „Az Igazi” két barátnője tényleg ott 
találkozik. Vagy mikor az istenek és félistenek barátian „froclizzák” 
egymást, akkor a kávéházi konrádok kísértenek s a férfiszereplők közt 
kültelki „link” és budai „vagány” is akad. Páratlan a kamasz Telegonos 
jellemzése, ahogy ennek a mamája előtt reszkető „úrigyerek”-nek egy s 
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más van a füle mögött s a mód, ahogy a legkeresettebb választékossággal 
utal minduntalan saját hiányos műveltségére, ellenállhatatlanul komikus. 
Akart anakronizmus, ötlet és vicc százszámra hull s az ékek koronája a 
„nyanya”, aminek Telegonos nevezi magában a kifestett roncsot, melyben 
a női báj ezerszer megénekelt ideálját, Szép Helénát ismerjük fel. De ezt a 
szót sem érezzük itt ízléstelennek, sem néhány más, erősen fűszerezett 
jelzőt, mely a dialógusok többnyire elegáns hűvösségű mondatait tarkítja 
– a keverés aránya mindig tökéletes. A görög epiteton ornans-ok 
szószerint fordított következetes használata is végtelenül szórakoztató. 

A párbeszédek tejútján talán Kirke és Hermes eszmecseréje a legra-
gyogóbb. Két öregedő, életokos ex-szerető baráti szócsatája: nagy témák 
egy urbánus csipkelődés kísérőzenéjével a háttérben – mi lehetne jellem-
zőbb hamuvá hűlt érzelmek hangjaira? Az igazi vallásról, a premitológiai 
hitről is esik célzás ebben a beszélgetésben. Az olympusz kellő becsmér-
lése után a chaos és phlegeton állapotáról szól Hermes: „Ki emlékszik, 
hogy volt egy pillanat, mikor az Istennek nem volt neve, sem arca? A 
füstölgő hegyek felett élt, magányosan lehetett csak hozzá közeledni”. 
Kirkét varázslásaiért korholva az evolúcióról beszél: „A sertés az eleve-
nek világában szerencsés ötlet, de nem az egyetlen lehetőség, amire az 
átváltozás nagy körtáncában az élőlény képes...“ Mint megannyi feloldott 
szimbólum ez az egész párbeszéd! 

A befejezés? Eltűnt a nyugtalan, a nyugtalanító, a meg nem értő és 
meg nem értett ember. A többiek gyászolták is a maguk módján, de fel is 
lélegzettek. Márai újra szorít egyet a hangfogón: az érzelmek, melyek 
sírjába kísérik a kalandort, még tompábbak, még kétértelműbbek, mint 
azok, amelyeket életében keltett. Két az élet tavaszán túllévő asszony két 
fiatalabb férfivel bohózatok tarka sógorságában kapcsolódik össze, ezek a 
visszamaradottak, majd előkészülnek egy csendes, munkás és eseményte-
len életre. Egy másik ironikus mesterműre emlékezünk, mely a „Béke 
Ithakában“-t vagy kétszáz évvel előzte meg. Voltaire Candide-ja utolsó-
nak bemutatott szereplője, az erdélyi török dervis megmagyarázza a hős-
nek és társainak, kik a hajmeresztő kalandok és szenvedések évtizedeit 
csak lázongva akarják felcsérélni a minden nélkülözésnél fájóbb ennui-
vel, hogy az élet célja a munka s Candid?, immár megcsúnyult, megöre-
gedett szerelme oldalán tüstént el is kezdi kertjét művelni – ugyanúgy a 
mi kvartettünk is nekilát az állattenyésztésnek. A kalandor-szította láza-
dások és veszélyek izgalmai után a társadalmi és családi rend Nagy 
Kompromisszuma várja őket. 
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BORBÁNDI GYULA 
Az európai kommunizmus44 
Franz Borkenau: Der europäische Kommunismus, Seine Geschichte von 
1917 bis zűr Gegenwart. Leo Lehnen Verlag GmbH. München, 1952. 

 
Franz Borkenau könyve valóban hézagpótló. Az érdeklődő számára 
mindezideig nem állott rendelkezésre olyan munka, amely megmutatta 
volna az európai kommunista pártok közös vonásait, fejlődési irányukat, 
viszonyukat a moszkvai központhoz és magatartásukat az egymást követő 
frakcióharcokban. Egyes részterületeken jelentős művek születtek. Így 
többek között Ruth Fischer könyve a német kommunizmusról (Stalin und 
der deutsche Kommunismus) és Angelo Rossi két kiváló munkája a fran-
cia kommunista párt történetéről (Les communistes français pendant la 
drôle de guerre és Physiologie du parti communiste français). Borkenau 
egységbe fogja az európai pártok történetét és megrajzolja a kommuniz-
mus európai terveit. Elsősorban a Komintern működésével foglalkozik. 
Hiteles adatokkal bizonyítja, hogy története az állandó frakcióharcok tör-
ténete. A huszas években a Komintern ádáz küzdelmek színtere volt. Bár 
a Kreml akkoriban is igyekezett felfogását érvényesíteni minden egyes 
kérdésben, a tagok viszonylagos önállósága megengedte az ellenvéle-
ményt. A huszas években még egyenjogú pártok viaskodtak a Komintern 
kongresszusain, a harmincas években már csak parancsokat vettek át a 
moszkvai küldöttektől. Amilyen mértékben szilárdult meg Sztálin hatal-
ma a Kremlben, olyan mértékben lettek a kommunista pártok és a Komin-
tern az egyedül üdvözítő szovjetorosz politbüró engedelmes szolgálói. A 
háború előtti években és a háború folyamán a Komintern politikája a 
szovjet állam külpolitikai céljaihoz igazodott. A népfront taktikától a 
szovjet-náci paktumig, majd a nyugatiakkal való szövetségig a kommu-
nista pártok engedelmesen követték a moszkvai útmutatásokat. És követik 
ma is. Akik emez engedelmesség és szolgai viszony ellen opponálnak – 
akármilyen meggondolásból – könyörtelenül elvéreznek a sztálini erő-
szakszervezet megtorló intézkedéseiben. Borkenau nagyszerűen mutatja 
be az egyes pártok történetét, fáradozását az önállóságért, majd engedel-
mes beletörődését sorsukba. Az adatok tömkelege bizonyítja Borkenau 
különféle tételeit és feltevéseit. Könnyű a dolga, közelről ismeri a prob-
lémát, hiszen 1921-től 1929-ig maga is tagja volt a kommunista pártnak. 

                                                           
44 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 4. számában. 
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Sőt vezető tagja, hiszen jó ideig Manuilszkij munkatársaként fontos állást 
töltött be a Komintern egyik apparátusában. 1929-ben kilépett a pártból és 
azóta szenvedélyes küzdelmet folytat mindenfajta totalitarizmus ellen. 

A magyar olvasót bizonyára érdekli, mit ír Borkenau a két magyaror-
szági kommunista rezsimről és szereplőiről. Kun Béláról megírja, hogy 
Moszkva közönséges ágense volt. Azzal a feladattal érkezett Budapestre, 
hogy kommunista pártot alapítson és lehetőség szerint forradalmat rob-
bantson ki. Ezt meg is tette. Lenin nemsokára a legerélyesebben megtá-
madta Kunt és társait a szociáldemokratákkal való egyesülés miatt. Hogy 
milyen nagy volt akkor még a Kun-féle ügynökök önállósága is – írja 
Borkenau – mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Kun Lenin 
tanácsát visszautasította. Ugyancsak Lenin tanácsa ellenére vezette be a 
rendszer a foglalásokat és a föld kisajátításokat, amelyek kiváltották a 
parasztok gyűlöletét. Amikor Kun visszatért Moszkvába, Zinovjev legbe-
folyásosabb segítőtársa lett. A magyarországi párt összeomlott a súlyos 
frakcióharcokban. Már akkor látszott, hogy a jövő embere a hajdani kis 
kereskedelmi alkalmazott, a mindig jól helyezkedő Rákosi. A könyv rész-
letesen beszámol Kun németországi küldetéséről a huszas évek kezdetén. 
Zinovjev azzal a feladattal küldte Kunt Németországba, hogy segítsen a 
forradalmat kirobbantani. A német forradalomtól azt várták hogy teher-
mentesítse a nehéz helyzetbe került szovjet kormányt (1921 elején, a 
kronstadti felkelés idején). Erre a feladatra a német párt alkalmatlan volt, 
hiszen az 1919/20-as forradalmakban elvesztette legjobb vezetőit. A párt 
Kun ösztönzésére mégis meghirdette az általános felkelést. Az akció teljes 
kudarcot vallott és többet ártott, mint használt. Kunt a nagy tisztogatások 
során érte el a végzet. Zinovjevvel való kapcsolata és a népfront-politika 
ellenzése miatt likvidálták. Borkenau feltételezi, hogy a likvidálásban 
benne volt Manuilszkij keze is, akinek Kun a Komintern apparátusában 
potenciális ellenfele volt. 

Érdekes Borkenau ama megjegyzése, hogy a kommunisták a második 
világháború után a megszállott országokban első szövetségesüket a hadse-
regben találták. A kapituláció után az első ideiglenes magyar kormány – 
írja – lényegében a magyar vezérkar és a Moszkvából hazatért kommunis-
ta vezetők közötti koalíció volt. A Rajk–ügynek Borkenau szerint nem 
volt politikai jellege. Az ügy a magyarországi illegális párt vezetője és a 
Moszkvából hazatért Rákosi közötti ellenséges viszonyból keletkezett. 
Rákosi arra használta fel a tisztogatást hogy megszabaduljon Rajktól. Az 
eljárás két okból jelentős. Itt mutatkozott meg először az a tendencia, 
hogy a moszkvai garnitúrát előtérbe kell nyomni, az otthoni illegális 
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mozgalom embereit és az úgynevezett „spanyol arisztokráciát” (a spanyol 
polgárháborúban résztvevő kommunistákat) háttérbe kell szorítani. Ebben 
az értelemben az új tisztogatás eltérést jelentett. Zsdanov politikájától, aki 
főleg az említett elemekre támaszkodott. Borkenau szerint a Rajk-eset az 
ország „klímáját” is tükrözte. A Rákosi-Rajk ellentétben figyelembe kell 
venni, hogy Rajk családja náci volt, Rákosi meg zsidó. 

Franz Borkenau könyve mindvégig érdekes olvasmány. Nemcsak 
azoknak hasznos és nélkülözhetetlen kézikönyv, akik a kommunizmus 
problémájával bármilyen minőségben kapcsolatba kerülnek, de kitűnő 
tájékoztató a mai világpolitikai helyzetben eligazodni kívánó és felvilágo-
sítást váró embernek is. 
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N. R. MILROY 
Bartók élete és zenéje45 
The Life and Music of Béla Bartók by Halsey Stevens. Illustrated. 366 pp. 
New York, Oxford University Press. 

 
Halsey Stevens ismert amerikai zeneszerző és kritikus könyvet írt Bartók 
Béláról. A nagy feltűnést keltett könyvet Aaron Copland, a világhírű ame-
rikai zeneszerző, többhasábos cikkben méltatta a New York Times egyik 
vasárnapi könyvmellékletében. 

Halsey Stevens könyve, melynek címe „The Life and Music of Béla 
Bartók”, magyarul: „Bartók Béla élete és zenéje”, az első angol nyel-
ven megjelent könyv Bartók Béláról. Bartók személye, rendkívüli, érde-
kes egyénisége egymagában is tanulmány tárgya lehetne; analitikus élet-
rajza gyönyörű feladat egy érdemes biografus számára. Művei, amelyek 
korszakalkotó zenei óriásról tesznek tanúságot, kimeríthetetlen forrás, 
amelyben a jelen és jövő zenészei, zeneesztétái és zenekedvelői mindig 
újabb és újabb kincseket fedeznek fel. Stevens főképpen Bartók műveivel 
foglalkozik könyvében. Zenei analízise alapos és világos, bár talán inkább 
a hivatásos zenész nyelvén beszél és így szakszerű kifejezései miatt, a 
nagyközönség által kevésbbé érthető. 

A könyv első része Bartók életéről szól és kronologikus sorrendben 
beszéli el annak főbb eseményeit. Nem részletezi és nem kutatja Bartók 
személyének különös varázsát: tartózkodó, szűkszavú jelenségét, mely 
annál egyértelműbben fejezte ki külső kényszert nem tűrő, független szel-
lemét és amely a legaszkétább önfegyelmet gyakorolta maga felett sza-
badságában. A könyv azt sem kutatja, mi okozta, hogy mindjárt Bánók 
halála után műveit sokkal gyakrabban adták elő, mint azelőtt és hogy a 
Bartók-művek azóta is állandóan műsoron szerepelnek. 

Stevens azonban részletesen elemzi és osztályozza Bartók minden al-
kotását. Ez a könyv legértékesebb része. Tematikus sorrendben fejti ki 
minden műnél Bartók gondolatmenetét, mely egyben meghatározza a mű 
szerkezetét. A nagy mester egyénisége tükröződik a világos gondolat 
mesterien egyszerű és épp ezért annyira meggyőző kifejezésében, aminek 
következtében minden műve zavarosságtól, ködfolttól mentes kristályként 
hat. 

                                                           
45 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 4. számában. 
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Stevens is, mint sokan mások, Bartók hat vonósnégyesét tartja a mester 
legkiválóbb alkotásának. Számos elsőrangú zenész és zene-esztéta a kife-
jezési formák közül a vonósnégyes formáját tartja zenei szempontból a 
legtökéletesebbnek. A zeneirodalom vonósnégyes számára írt alkotásai 
közül pedig Beethoven utolsó vonósnégyeseit tartják a legfenköltebb ze-
nei alkotásoknak. A zene-esztéták nézete szerint rögtön utána Bartók vo-
nósnégyes számára írt művei következnek a sorban. 

Stevens erősen bírálja a mester halála után, jegyzetei alapján befejezett 
Brácsa-hangversenyt és részletezi a rekonstrukció hibáit. 

A könyv részletekbemenően elemzi a magyar népzene hatását Bartók 
zenei invenciójára és kiemeli, hogy ellentétben más, korábbi zeneszer-
zőkkel, akik a népi zene dallamát konvencionális harmóniák keretében 
használták fel, Bartók volt az, aki felfedezte és kimutatta, hogy nemcsak a 
dallamnak és szerkezetének, hanem a dallam harmóniájának is megvan a 
maga sajátos népi egyénisége és hogy a népi dallam elveszti lényegét, ha 
konvencionális harmóniába kényszerítik. Bartók számos művét áthatja a 
népi zene két lényeges alapelemének, a ritmusnak s a dallam-
szerkezetnek különlegesen magyar jellege. A dallamvonal és a harmóniák 
vezetése és továbbfejlesztése azonban Bartók egyéni teremtő géniuszának 
alkotása. 

Stevens, a témák, motívumok, ritmusok és skálarendszerek lényegébe 
hatol analízise során és követi azokat legkülönbözőbb fejlődési folyama-
taikban, amelyek Bartóknál, a mester és teremtő géniusz csodálatos egy-
ségének eredményeként mindig logikusak. 

Stevens könyve kiváló példája az amerikai zenei tudomány állásának 
és Bartók műveinek értékelését és élvezetét még hozzáférhetőbbé teszi a 
zenekedvelők számára.  
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PÉTER MIHÁLY 
A Sztálin díj árnyékában46 
Aczél Tamás: A szabadság árnyékában. Regény. Szépirodalmi Könyvki-
adó. Budapest, 1932. Sztálin díjjal kitüntetett mű. 

 
Tizenkét esztendővel ezelőtt egy barátom, akivel érzelmes erdei séták és 
véget-nem-érő irodalmi lelkendezések fűztek össze, egy szép napon 
kommunista lett és engem is meg akart téríteni. – író szeretnél lenni? – 
kérdezte. – Rendben van. De mi az irodalom? Kifejezni valamit, amit 
igaznak hiszünk. Jobban mondva: e kifejezés eszköze. A te forma-
készséged se több. Csak valamilyen eszme szolgálatában hasznosítható. – 
Ez az irodalmi dualizmus nem tetszett nekem s így barátságunk megsza-
kadt. Fiatalok voltunk és nem ismertük a tréfát. Ő „nem szenvedhette töb-
bé a szülői ház áporodott polgári levegőjét” és mozgalmi könyveivel egy 
külvárosi szobába költözött, én meg egyedül folytattam ábrándos sétái-
mat. 

Azóta sokkal több tapasztalat alapján vethetem meg a „formájában 
nemzeti, tartalmában szociális” sztálini irodalmat, mégis valahányszor 
művészi igyekezetbe csomagolt pro Senki se üldözte. Senki se bántotta. 
Csak a főnöke szidta néha szelíden, mert a bányafa- takarékosság miatt 
szerencsétlenül járt munkások tényálladéki jegyzőkönyvére enyelgő rig-
musokat firkált. 

Nemcsak mostani állapotára, de régi tevékenységére is jellemzők kö-
vetkező sorai: 

Egy-egy szabadság alkalmával  
Írok csak verset – habzsolom. 
„Nem érek rá, hogy cicomázzam,  
Rámtelepül hivatalom. 
E csúnya szót egyszer apámtól  
Kaptam meg – tán igaza van:  
szerveznem kell, telefonálnom –  

s dolgoznom kéne úntalan! 
Kónya türelmetlen. Csak verselni szeretne. Bizonyára nem a szép rí-

mek és a költői kifejezési formák keresése hajtja. Ilyet alig találunk. Kín-
rímek kínjában Kónya éppúgy elvész, mint valamikor az akták között. 
Szabadosságra, fellengősségre törekszik; demagóg! Talán ez az egyetlen 

                                                           
46 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 4. számában. 
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új vonása. Nem látja a jelen kínjait, ezernyi problémáját: a romantikus 
ködben keresi a „tervet”, misztikus képekben a jövőt. 

A deportálások mentségére nem talál más érvet: 
Hazám erkölcse: tiszta erkölcs! 
Ember építi itt honát. 
Ilyen lesz majd ez a kerek Föld  
Lerázza mind a zsarnokát. 

Rémekkel hadakozik, mégis költői a „Szabad Európának” adott válasz: 
Urak, nálunk a költészetnek,  
nem tévednek, van ereje. 
De csak akkor – s ezt minden gyermek  
tudja – ha úgy élünk vele,  
hogy népünk lelkéből beszélünk,  
helyette, érte szól dalunk –  

ezenkívül semmit sem értünk, 
 okosabb, hogyha hallgatunk. 
Kónya mégsem hallgat! 
... Hívtak az ország közepébe,  
akarták, hogy költő legyek. 

„Akarták”! Bizonyára azok akarták, akik minden körélmények között 
módot találnak a hallgató tehetségek megszólaltatására. Kónyát önmaga 
cáfolja meg. Újat lát a változóban! Álomvilágban él: független tértől, idő-
től. Soraival ellentétben a tények befolyásolják: 

Bármily objektív a lencse,  
felvételed mégis hamis,  
ha kontárként fogod kezedbe,  
megláthatod te magad is –  

képeid holnap elfakulnak,  
a felszín gyorsan változik. 
Ragadd meg gyeplőjét az újnak,  
mert elhagy, mint a gyors kocsik. 

A társadalmi és szociális fejlődés, a számára elzárt valóság, őt is el-
hagyta. Eszményképei elavultak, dekadensek. 

Becsüld az asszonyt, ifjú lánykát,  
ki csillét rak, gépet kezel,  
tiszteld országod alkotmányát,  
mely tárnákba vezette el –  

s egyenlőkké tette a nőket! 
Dicsérd e rendet, szép jogot!  
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megduplázzák növő erődet  
a büszke bányászasszonyok! 

Az ilyen ideálok méltó társa az a „vonalas” gyűlölet, amelynek szen-
vedélyes hangját a tollrágás szította magasra. Nyilvánvaló, hogy a köteté-
ből nem maradhatott ki a „baktériumháború” és a hozzá hasonló moszk-
vai receptek, így szórja az átkot: 

Legyen örökre átkozott  
a gyilkosod minden halottért,  
ízenként tépje szét a kín! 
Viaskodjék a döghalállal,  
amit vetett arassa le:  
mérget virágozzék a kertje,  
változzék gennyé itala,  
a Dög legyen a hálótársa,  
nyelvét eméssze rothadás,  
gyűrűs kezét a lepra marja,  
a tőzsde, hol hasznát lesi,  
változzék át kígyóveremmé,  
torkát rágja szét a gyík –  

s mert veszni indult ez az őrült  
eleven rothadás – kutyák  
dühödjenek romlott húsától!... 

Ízelítőnek ennyi elég az átokból. Még néhány idézet Kónya rövidre si-
került epikai művéből és együtt a csokor amelynek neve: 
népidemokratikus költészet. 

„Én, aki azelőtt habkönnyű szavaknak –  

örültem fellegnek, futó sugaraknak 
 mint serdülő lányok magukat szemlélik,  
meglepetve nézek önmagamon végig.“ 

Kinek és kihez szólhat ez a Zrínyire emlékeztető elbeszélő költemény? 
A pártról, a pártnak! – Mert ez is a szokott kerethez tartozik. Azt mondja 
önmagáról: 

„költő vagyok, állok dalaimnak élén,  
rohamcsapatommal őrködöm a békén!” 

(Ide a „Baktériumháború” idézete illenék, de az egység kedvéért, meg 
kell elégednünk a remek elbeszélő költemény következő szakaszával:) 

„A béke: a Párt! A Párt: élet szabadság –  

győzhetetlen erő, verhetetlen nagyság,  
szív, értelem, boldog jövendő, egészség –  
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a Párt: az eleven lendület, a szépség!“ 
Ennyi, úgy véljük, elég Kónya Lajos „Bányászlámpák” kötetének 

jellemzésére. Benne a versek nem világító bányászlámpák; nehéz köd a 
„vonalasított” magyar irodalom zűrzavarában. 
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JANUS 
Hol vagy, Zsiga bácsi?47 
Benjámin László: – Hol vagy, Zsiga bácsi? – Vers. Irodalmi Újság. Buda-
pest. 1953. május 21. 

Hol vagy Zsiga bácsi, – Móricz Zsigmond hol  
A te szemed kéne, a te erős tollad, vagy?  

látni, felírni a szétszórt úri kasztok  
fojtogatásából szabadult parasztot! 

 
Mindenekelőtt Révai helyében alapos megrovásban részesítenénk Benjá-
min Lászlót. Hogyan? Ezért rendeznek évenként írókongresszusokat? 
Ezért sietett a párt az írók segítségére? Ezért bocsátott az állam két úgy-
nevezett ,,alkotóházat” is a rendelkezésükre? Ezért a sok kedvezmény, a 
magas fizetés és a marxizmus-leninizmus világító fáklyája? Mi szükség 
ott Móricz Zsigmondra, ahol Kuczka Péter, Aczél Tamás, és Illés Béla 
ontja a könyvek sokaságát? Hiszen még a munkásosztály vezető szerepét 
sem ismerte fel ez a narodnyik író! Sejtelme sem volt arról, hogy mi a 
pártos költészet és hogyan alkalmazható a sztálinizmus vezérfonala a re-
gényírásban! Szabad pusztán vágtató Rózsa Sándorokról firkált, ahelyett, 
hogy megjövendölte volna az önkéntes termelőszövetkezeti parasztok 
nagyszerű életét! Sári bírók és hetvenkedő Túri Danik jártak az eszében, 
amikor a Szovjetunióban már megteremtették az írók a „szocialista em-
bertípust”! Nem, Benjámin László ezúttal alaposan melléfogott. Könnyen 
megjárhatja a magyar regényirodalom modern Ludas Matyijával. De ol-
vassuk tovább: 

Csak volnál mellettem, csakhogy te is láthasd  
az egykori rongyos, az egykori görnyedt  
csuklóján az órát, asztalán a könyvet,  
látnád tiszta házát, gondozott jószágát,  
hallanád szavának szabad méltóságát,  
traktorista lányok kezén, férfikéznél  
fürgébb motozásán örülnél – s ha néznél 
 kanizsai Tánczos, szentgyörgyi Bekőre 
 – hogyan gondolkoznak tíz évvel előre? –  

tudom, egyik-másik ifjabb embereknél  
jobban lelkesednél, jobban tüzesednél. 
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Érdemes volna minden sorát alaposan megvizsgálni. Ez már ugyanis 
pártos költészet! Rövid tizenegy sorban benne foglaltatik két ötéves terv, 
egy traktorista lány, a kanizsai és szentgyörgyi tszcs, két élmunkás, a 
DISz és a szocialista népművelés ismert kifejezője: a könyv az asztalon. 
Sőt, a szovjet kultúra nyomát is felfedezhetjük. Bizonyára erre célzott 
Benjámin, amikor azzal hivalkodik, hogy most már a magyar paraszt is 
órát hord a csuklóján. Elvégre a csaszi-ról csak egyféle kultúrára lehet 
következtetni  

Be kell vallanunk, erre a költőre még Ady szavai is csak sántítva al-
kalmazhatók. Amikor Benjámin Móricz subájába bújva járja az országot, 
önkénytelenül azokra a nevezetes sorokra gondolunk, amelyeket „levél-
féleként” címzett a nagy falujáróhoz: 

Ha tán bolondítnál s igazi se volnál,  
mert szépen hazudtál, engem igazolnál. 

Ez az igazolás Benjámin esetében soha be nem következnék. Móricz 
Zsigmondról sok mindent el lehet mondani. Talán még a rossz költők 
vállát is megveregette rózsás jókedvében. Csak egyet nem csinált: a való-
ságot sohasem hamisította meg. Nem, Móricz Zsigmond nem alkudott. 

És ma sem tenné, ha a Teremtő azt a végzetes sorsot mérte volna rá, 
hogy Rákosiék alatt legyen magyar író. Mert Benjáminéknak nem kell 
évtizedeket visszamenni a magyar irodalom ébresztésében. Csak egy va-
rázsszóra van szükség, amely megnyitná a magyar tehetségek szézám-
ajtaját. A neve: írói szabadság. 

Benjámin írótársának, Karinthy Ferencnek az apja, Karinthy Frigyes 
írja valahol Petőfiről, hogy igen eredeti felfedezést tett. Rájött arra, hogy 
kint a szabad pusztán élni nagyszerűbb dolog, mint egy ablaktalan szobá-
ban összekötözött kézzel, fejjel lefelé lógni. Nos, amit Petőfi tudott, tudta 
Móricz Zsigmond is és érzi minden magyar író odahaza. Csak 
Benjáminék nincsenek tisztában vele. Ők jól érzik magukat a kalodában. 
Csodálkoznak, hogy ilyen körülmények között jelentős művek nem szü-
letnek? Egyikük nagyon jellemzően írta legutóbb az egyik irodalmi lap-
ban: – Könnyű volt – sóhajtott fel – Adynak, Móricznak, József Attilának. 
Az ellenzékiség, a leleplező szenvedélyesség forró hevületével formálták 
a valóság anyagát... 

Nem is sejtette, mennyire a dolog lényegére tapintott. Igen, könnyű az 
írónak, amikor jogában áll nem-et mondani a körülötte lévő világnak. 
Amikor jogában áll helyeselni és tagadni is! Hiába volt Móricz Zsigmond 
minden paraszti zsenije: ha nem engedték volna írni, most Benjámin 
László sem irigyelhetné. Mit várjon azonban a mai magyar élet annyi te-



 

140 

hetséges dalnoka? Magyarországon ma melyik kiadó vállalkozna olyan 
könyvek kiadására, amelyeket a pártcenzorok nem hagynak jóvá?! Hol 
van író, aki falat kenyeret kapna akkor is, ha műveivel, mondjuk, nem az 
agyonharsonázott termelőszövetkezetek életét propagálná, hanem az önál-
ló, szabad magyar parasztok öntudatos magatartásáról írna?! És hol van 
kritikai szabadság, amikor a könyvet nem politikai mondanivalója, hanem 
irodalmi értéke után bírálják el?! Lám, Benjámin Lászlónak nem lenne 
szükség Móricz Zsigmond ébresztésére, ha a mai politikai és irodalmi 
diktatúra nem ítélné gúzsbakötözött, ablaktalan szobára a mai élet névte-
len Móricz Zsigmondjait! 

Ami pedig Zsiga bácsit illeti, igen kételkedünk benne, hogy együtt lel-
kesedne Benjámin Lászlóval. Hogyan is írta Benjámin Ady Endre és Tol-
di egyesült erejével? 

Ha most volnál köztünk – most volnál csak 
itthon! 
Hallgatná az ország: Móricz Zsigmond mit 
mond? 

Mint mondottuk, kételkedünk, hogy örömük telne benne. Móricz 
Zsigmond ugyanis már életében és munkájában megadta a választ. Meg-
adta a Ludas Matyiban – Fazekas Mihállyal együtt – háromszor fizetvén 
vissza a mindenkori Döbrenteieknek az igazságtalanságot. Megadta a Túri 
Daniban, ököllel válaszolván a paraszti elnyomatásra. Megadta a Rózsa 
Sándorban, legendás hőssé avatván a népi és nemzeti rabszolgaság ellen 
küzdő betyárvezért. És ott a válasz műveinek annyi emberségében, igaz-
ságkeresésében és a mindenkori üldözettek mellett való kiállásában. Ben-
jámin László is tanulhatna belőle.  
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STEPHANUS 
Magyarország egy detektív- regényben48 
Paul William Gallico: Trial by terror. Knopf Publ., London, 1952. 

 
„Becsületes, a teremtő művészi készség minden nyoma nélkül való 
iparosmunka”, „nem meggyőző erejű mondanivaló”, „filléres regény” – 
az amerikai irodalmi kritika vállvonogatva fogadta a regényt. „Korunk 
egyik legnagyobb problémájáról, a kommunista igazságszolgáltatásról, 
csak Galliconál hivatottabb író beszélhet” – állapította meg a New 
Yorker. A rossz kritika ellenére a „Terrorítélet” közönségsikert aratott. 

Csupán azért foglalkozunk a regénnyel, mert Magyarországról szól. A 
főhőst, egy amerikai újságírót az Andrássy-út 60-ban kínozzák és a ma-
gyar nép nevében állítják bíróság elé. A nyugati civilizáció elrabolt képvi-
selőjét balkáni rendőrök és vizsgálóbírók: Mezyk, Szenezek, Vajosok, 
Varolyasok és Soldessyk készítik elő a perre. (Vajjon ki sugalmazhatta a 
hátborzongató neveket?) 

Budapesten a rendőrség őrizetbe veszi Frobisher amerikai állampolgár 
kereskedőt. Kémkedéssel vádolják, halálra ítélik. Az amerikai követség 
tiltakozik, a nyugati sajtó felháborodik – de a közvéleményt nem izgatja 
különösebben a megszokottá vált esemény. Az amerikai társadalom és a 
kormány tunyán tűri, hogy a kis Magyarország kénye-kedve szerint letar-
tóztasson és szellemileg, lelkileg kipreparáljon egy amerikai állampolgárt. 
A Vogeler-re emlékeztető Frobisher elítélése az amerikai hatalom tehetet-
lenségének bizonyítéka. A párizsi amerikai újság egyik „rámenős” ripor-
tere nem elégszik meg az újság langyos kommentárjaival. Úgy érzi, mint 
vérbeli újságírónak, joga van az igazsághoz. Amerikai riporter, foglalko-
zása a titkok kiderítése. Tudnia kell mindent, minden áron. A főszerkesztő 
tudta nélkül Magyarországra szökik. Budapesten egyenesen a rendőrség 
karjaiba fut: az embercsempészek, akik áthozták a határon, a szovjet ügy-
nökei. Nehezen és lassan érti meg, hogy a riporteri munka a vasfüggöny-
ön túl: kémkedés. A magyar hatóságok örömmel várják a meggondolatlan 
fiatalembert. Az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyére újabb csapás 
vár. Jim Race-t, az egyik legnagyobb amerikai újság szerkesztőjét halálra 
fogják ítélni. 

Az Andrássy-út „agymosás”-i eljárásainak leírása érdekes, realisztikus. 
Az öntudatos fiatalembert, akinek eddig minden sikerült az életben, meg-
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szégyenítik, megalázzák. Minden tortúrát megismer. Meztelenre vetkőzte-
tik, éles fényű lámpával vakítják, álmatlansággal kínozzák, pofozzák, 
fejére vasfazekat szorítanak és a fazekat bottal ütik, amíg azt hiszi, meg-
tébolyodik a zajtól. A testileg előkészített rabot szakértő pszichológus 
gondjaira bízzák. 

A skopolamin-injekciók és a lélektan legújabb módszerei a vádlottat 
előkészítik a per lefolytatására. Bűnösnek érzi magát, követeli a halálbün-
tetést és szereti, imádja üldözőit. 

Jim Race-t az akasztófa elől megmenti a szerelem. Párizsi főnöke, a 
lap főszerkesztője, az elnéző, önfeláldozó férj és az ifjú újságíróba sze-
relmes felesége hazahozzák a veszélybe jutott fiatalembert. Jim Race föl-
di porhüvelyét visszaadják a szabad világnak. Elkábított szelleme még 
hosszú, gondos ápolásra szorul. 

A főszerkesztő feleségének szerelme, az öregedő, de nemeslelkű férj, a 
számtalan valószerűtlen mellékalak, tönkreteszik a regény dokumentum-
értékét. Jim Race-t lehetetlen körülmények között, lehetetlen módszerek 
alkalmazásával mentik ki a vörösök karmaiból. A halálosan komoly té-
mába bűnösen keveredik a romantika, a ponyvaregény stílus. Szerepel itt 
disszidált magyar kommunista: párizsi perecárus, orientális szépségű ma-
gyar lány, csúf, de hű szerelmes kishivatalnoknő. 

A perelőkészítés, Jim Race megdolgozása, megfelel az Andrássy-út 
(Sztálin-út) hatvanról alkotott ismereteinknek. Félünk, ismereteink nem 
teljesek. Jim Race szüntelen ismételgeti vallomásának belévert szövegét 
és a legkisebb zajra hisztérikus sírásban tör ki. A hazatért Oatis titokzatos 
viselkedése viszont a fejéreszorított vasfazéknál, a skopolaminnál és a 
hipnotikus eljárásoknál bonyolultabb módszerekre vall. 

A regényben Magyarország: „Balkán”. A rendőrök és vizsgálóbírók, 
az embercsempészek és a menekültek piszkos, bűzös szájú, csúf, közön-
séges emberek. Néha nagytudásúak, de soha sem civilizáltak nyugati érte-
lemben. A regény százezernyi olvasója Péter Gábor személyében ismeri 
meg a magyarságot. 

Feltűnik néhány éles kép: Nyugat közönyös, értetlen és rosszindulatú. 
Párizsban Dior legújabb ruhacsodái foglalkoztatják a közvéleményt, mi-
közben Budapesten pofoznak egy ártatlan újságírót aki hivatását próbálta 
teljesíteni. „Ne ment volna oda” – mondják az emberek – „maradt volna 
itthon, ne járjon át, a másik világba”. Magyarországot feladták. 

Sajnos mai életünk egyik legsúlyosabb problémáját nem Galliconak 
kellett volna megírnia. Keleten felrúgták a keresztény világeszmét, több 
ezer év emberi fejlődésének eredményeit, a feketét fehérre mosták és az 
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ártatlant bűnössé tették – a tényt nem szabad kalandregényben elintézni. 
Koestler Rubasovja hihetőbben járja meg az ártatlanságból az önkéntes 
bűnösségig vezető utat. Elsősorban pedig: Koestler kiváló író és – 
Gallicoval szemben – ismeri a kommunizmust. 
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REMÉNYI JÓZSEF 
Néger író regénye49 
Richard Wright: The Outsider. – Harper, New York, N. Y. – 1952. 

 
Az amerikai néger írók sorában mind gyakrabban találkozunk olyanokkal, 
akik a fajukra alkalmazott hagyományos dekoratív érzelgősséget vagy a 
kizárólag fizikai létre vonatkoztatott üldözés rémdrámákra emlékeztető 
ábrázolását visszautasítva, figyelmüket a gondolkodó négerre összponto-
sítják s újabban, a faji sajátosságok kisebb kihangsúlyozásával, kimondott 
emberi problémáival foglalkoznak. Ha például Paul Laurence Dunbarnak, 
a 19-ik század végén és a 20-ik század elején élt néger költőnek és írónak 
a műveit összehasonlítjuk Richard Wrightnek, a mai néger regényírónak 
munkáival, akkor olyan világnézeti és művészi különbséget állapíthatunk 
meg, mint hogyha Vas Gereben és Móricz Zsigmond esetében próbálnánk 
összehasonlítást tenni. Még Richard Wright Weltschmerzéből is arra 
következtethetünk, hogy az amerikai közösségben a négerek helyzete 
javult. Az a körülmény, hogy új regényében a hős ellentmondásokkal teli 
életében egyetemes problémákra utal, azt mutatja, hogy Wrightnek nem-
csak a látóhatárt szűkítő faji kérdéseken sikerült túlemelkednie, hanem a 
fehéreket és négereket szétválasztó előítéletek gyöngülését magától érte-
tődőnek tartja. Regényhősének „elkülönültsége” nem annyira néger mi-
voltának tudható be, mint inkább a modern időkkel kapcsolatos hamleti 
természetének, amely jórészt gondolkodásában nyilatkozik meg s nem 
cselekedeteiben. A hamleti természet ziláltságánál fogva szellemi 
lynchelést érez akkor is, amikor erre az érzésre nincs racionális alapja. 
Kombinációja a képzelt betegnek és az üldözött halandónak. 

Richard Wright Uncle Tom’s Children, Native Son és Black Boy 
című köteteivel a 20-ik század amerikai íróinak első sorába került. Ezek-
ben a művekben, a zolai realizmus ellenére, túlteng a faji érzékenység 
jogosult és hisztérikus lírája. Az író egy ideig a kommunizmusban vélte 
megtalálni a faji kérdésekre a választ. Elvetette a multbanézés romantiká-
ját s a szociális igazság marxi változatának termékenyítő hatását hangoz-
tatta. De a kommunizmus sztálini eszközeiből kiábrándulva s megállapít-
va a zsarnoki hatalom véres frázisokba burkolt könyörtelenségét, olyan 
helyzetbe sodródott, mint nem egy a „baloldali” nem-néger írók közül. 
Felmerült a kérdés): milyen síkon folytassa életét, anélkül, hogy önmagá-
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nak hazudnia kellene? „The Outsider“ c. új regénye némiképpen felelet 
akar lenni erre a végzetes jelentőségű kérdésre. Az egyénre vonatkozó 
tájékozódásában kétségtelenül hatottak rá a francia istentagadó 
exisztencialisták. Téves lenne azt állítani hogy Cross Damon, a regény 
hőse, szócsöve az írónak; ugyanakkor azonban ésszerű az a feltevés, hogy 
a „semmi” felfedezésében s hősének azon kijelentésében, hogy „az ember 
olyan ígéret, amelyet társadalmi szerepében sohasem szabad megszeg-
nie”, ráismerünk Richard Wright mai filozófiájára, amelyet valamiképpen 
az exisztencialisták „szabadság-elméletével” azonosíthatnánk. 

A regény cselekménye tömören összefoglalva a következő: Cross 
Damon, a chicagói egyetem hallgatója, feleségül vesz egy Gladys nevű 
nőt. Házasságában mozgási szabadságának korlátozását látja. Amellett, 
hogy egyetemi hallgató, a postán is dolgozik s ezt sem szereti. Később 
beleszeret egy Dot nevű leányba, teherbe ejti s a nő azt kívánja, hogy vál-
jék el feleségétől s őt tegye hitvestársává. A körülmények úgy alakulnak, 
hogy mindkét nőbe beleúnva Cross Dantonnak sikerül eltűnnie; végül 
halála hírét keltik. Eddigi életét negatívumnak tekinti; pozitívumra vá-
gyik, új életre, ám belebotlik egyik ismerősébe, aki azt hitte róla, hogy 
halott. Ismerősét megöli, mert attól tart, hogy elvágja a jövő felé irányuló 
útját. New Yorkba megy, ott a kommunistákhoz csatlakozik, akikkel 
együtt egy Herndon nevű fasiszta ellen harcol. Herndonban az író a faji és 
osztálykülönbséget szolgáló fehér férfit próbálta megrajzolni. Cross 
Damon a kommunistákkal szakít, előbb azonban meggyilkolja néhány 
elvtársát s egy Eva Blount nevű nőt, akibe szerelmes volt, öngyilkosságba 
kényszerít. A bonyodalom kialakulásában mindjobban érezzük, hogy 
Cross Damon az egyéni kiélés felé orientálódik. Houston, a púpos new 
yorki kerületi ügyész, Porfiryre, Dosztojevszkij „Bűn és Bűnhődés c. re-
gényének rendőrfőnökére emlékeztet Raszkolnikovval való relációjában; 
főként abban a jelenetben, amikor az ügyész azt mondja Cross 
Damonnak, hogy lelkiismeretére bízza sorsa eldöntését, azaz legyen a 
maga bírája s önmaga felett gyakorolt ítéletének végrehajtója. A kommu-
nisták végeznek vele. 

A regényben sok a valószínűtlenség, a lélektanilag meg nem okolt for-
dulat. Ám izmos stílusával s ideológiai párbeszédeivel, amelyek a néger 
intellektuelt épp úgy jellemzik, mint az emberséges kerületi ügyészt, 
Wright elfeledteti az olvasóval a következetlenségeket. Cross Danton az 
élet értelmére szomjazik. Néger mivolta kiélezi, de nem determinálja ma-
gányának tudatát. Elsősorban mint gondolkodó ember akar felszabadulni 
azoktól a környezetbeli s benne élő hatásoktól, amelyek céltalansággal 
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fenyegetik; szintézisre vágyó lélek az elvek és tettek zűrzavarában. Jekyll 
és Hide hajlamából következik, hogy a megértés szándéka és a kegyetlen-
ség ténye (amelyet egyébként anyjára is alkalmaz) állandó világnézeti 
összhangtalanságba viszi s amikor az önmagával való viszonyát tisztázni 
óhajtja, akkor is az az érzésünk, hogy az abszolút függetlenségre törekvő 
Cross Damon voltaképpen nem tudja, hogy mire vágyódik. Talán éppen 
ezzel a jellemzéssel akarta kifejezni Richard Wright azt a véleményét, 
hogy a mai korban lehetetlen a harmónia látomásának megvalósítása. 

Az író az emberi tehetetlenség feneketlen mélységeibe vezet bennün-
ket. Belevilágít az értelemnek olyan szomorúságába és nyomorúságába, 
amelyben a különös mesterkélt és elkerülhetetlen erők megakadályozzák 
az embert abban, hogy önmagán túllépjen. A regényt csakis néger író ír-
hatta, de olyan néger, aki fajával szemben is kritikai álláspontra helyez-
kedik s akinek az a meggyőződése, hogy nemcsak négernek lenni nehéz, 
de általában embernek. S jóllehet regénye nem mentes fogyatékosságok-
tól, nyelvi gazdagsága, realisztikus módszere, jellem és helyzetábrázoló 
ereje alapján a mű a mai figyelemreméltó amerikai regényekkel egy sorba 
helyezhető.  
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SZAKMÁRY KÁROLY 
Hatvan dollár a Szovjetúnióból50 
Madarász Emil: Hatvan dollár. Novelláskötet. Budapest. Szépirodalmi 
könyvkiadó. 87 l. 

 
Madarász Emil – feltételezetten fiatal, mindenesetre tehetséges író, tulaj-
donképpen nem érdemelné meg, hogy megrójjuk. Könnyed, gyors, szel-
lemes, olykor meglepően nyugateurópai szellem, aki a propagandaszóla-
mok unalmas rengetegében botladozó bolsevista prózát színnel és élettel 
töltötte meg. 

Bírálatunk ezúttal nem is az írónak szól, hanem a rendszernek, amely 
arra kényszeríti a tehetséget, hogy olcsó, hazug módon adja el magát... 
Miről van szó? Nem akarunk a kötetnek mind a kilenc, írói szempontból 
érdekes novellájával foglalkozni. A kötet egyetlen elbeszéléséből is kö-
vetkeztethetünk az egészre. 

Címe: „Hatvan dollár“ Tartalma a következő: 
Özvegy Csíz Dávidné, budapesti mosónőnek két szép fia van. 1924-et 

írunk. Az egyik fiú Budapesten él, Rudolfnak hívják és önálló nyomdatu-
lajdonos, a másik valahol Szibériában, a szovjet uralom alatt. A kisebbik 
fiú levelet ír anyjának Oroszországból. Nem akar visszatérni hazájába, 
mert a messze Szibériában jól megy sora. Közli anyjával, hogy mindent 
megtesz az útiköltség előteremtésére, mert az öregasszonynak is meg kell 
ismernie a tejjel-mézzel folyó szovjet Szibériát. Ettől kezdve minden hó-
napban érkezik tíz dollár özvegy Csíz Dávidné címére. Rudolf, az özvegy 
budapesti nyomdászfia azonban elkonfiskálja a tíz dollárokat. A tönk szé-
lén áll, rossz a gazdasági helyzet, éheznek és munka nélkül lődörögnek az 
emberek, a vállalatok lassan tönkremennek. A tíz dollárokból, illetve a 
hatvan pengőkből (mert Madarász gyorsan átszámít) Rudolf hitelezőit 
fizeti, adóhátralékát törleszti, és így tovább... Egyszóval, az átkos kapita-
lizmus anyja meglopására kényszeríti. Rudolf tulajdonképpen nem is te-
het róla. Lelkifurdalásai vannak; főleg azért, mert a havonként érkező 
pénz meggyőződésében és világnézeti felfogásában is megingatja... A 
szovjet rendszer, így morfondíroz magában, nem is lehet olyan rossz: a 
főkertész hatvan pengőt küldhet havonta ajándékba az anyjának! – Végül 
kipattan a botrány. Újabb levél érkezik Szibériából. Az ismeretlen nevű 
öccs sürgeti anyja indulását, mert az útiköltségre küldött hatvan dollár 
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most már rendelkezésére áll. Özvegy Csíz Dávidné követeli fiától a pénzt. 
Ám pénz nincs. Rudolf csavarog és bújkál anyja elől. Az öreg mosónő 
végül feljelentéssel fenyegeti menyét. Nosza: a meny, Rudolf felesége – 
mit is tehetne mást? elrohan a horthista rendőrségre és kommunista ösz-
szeesküvés vádjával feljelenti anyósát... Az öreg mosónőt börtönbe vetik. 
Az újságok hetekig cikkeznek a „szovjet kémnő” esetéről, de bizonyíté-
kok hiányában, kétheti vizsgálat után, a rendőrség szélnek ereszti. A bör-
tönben megrokkant anyóka lassan biceg az úton, munkanélküli, éhes em-
berek között... És amikor végre megkérdezik, hová megy? – így válaszol: 
„Oda, ahol a fiam él, és ahol az emberek – emberek.” 

Nem tartjuk a művészi értékelés alfájának és Omegájának azt az elvet, 
hogy: az író ragaszkodjék a valósághoz. Ilyen szempontból nem is bírál-
nánk a novellát, ha nem az volna a célja, hogy a propaganda hazugságot 
művészi eszközökkel is támogassa. Madarász azonban nemcsak emberi, 
hanem kortörténeti portrét is fest az olvasó elé. A történeti és társadalmi 
ábrázolás szinte fontosabb a novellában, mint özvegy Csíz Dávidné em-
beri sorsa. És itt meg kell állnunk! A kor ugyanis kettős: két arca van. Az 
egyik: romlott nyerészkedő, bűnöző, reménytelen, – kapitalista, a másik: 
boldog, megértő, emberséges: szocialista. – Mindez 1924-ben! A dátum 
lényeges. Igaz, a cselekmény történhetne, – sőt, nagyobb valószínűséggel 
történhetne, – például 1931-32-ben, amikor valóban gazdasági válság dúlt 
Magyarországon és az egész nyugati világban. 

Ám az író gondos munkát végzett. Nem helyezhette cselekményét 
1932-be, mert túlságosan közismert, hogy akkor Oroszországban is a leg-
borzalmasabb válság dühöngött: tizenegymillió orosz paraszt halt éhen a 
szocializálás, vagyis a sztálini kolhozosítás következtében. A történetet 
kénytelen az úgynevezet NEP-korszakba helyezni, amikor – ugyancsak 
köztudomású – először és utoljára élt viszonylag jobb körülmények között 
az orosz nép. Boncoljuk csak tovább! Magyarországon, a novella szerint, 
éppen 1924-ben uralkodott a legvadabb gazdasági válság és munkanélkü-
liség. Óriási tévedés! Bármely történelemkönyvben és bármely harminc 
évnél öregebb emberi agyvelőben utána lehet nézni: ezerkilencszázhu-
szonnégyben volt a legstabilabb a gazdasági helyzet. Aranykoronában 
számoltak még, de az infláció már nem dühöngött, a munkanélküliség 
szűnőben volt. Mi több, az egész Horthy-időszakban csupán 1939-ben, 
tehát a háborús konjunktúra idején élt kevesebb munkanélküli az ország-
ban, mint éppen a kritikus időpontban. És még valami. Igazán utánanéz-
hetett volna: a pengő 1926 őszén került forgalomba. Nem lényeges téve-
dés, csak apróság, de megmutatja, hogy az író pendelyes gyerkőc lehetett 
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akkoriban. Nem hiteles tanú. Olyan korról beszél a borús visszaemlékezés 
hangján, amelyet a lexikonból sem ismer eléggé. És mi volt a helyzet a 
Szovjetben? Idézzük csak Krizsanovszky villamosítási szovjet népbiztos-
nak, a legfőbb szovjet gazdasági tanács titkárának huszonegyes számú 
jelentését, amelyet 1927-ben adott ki az idézett kor gazdasági történetéről. 
A jelentés a hetedik oldalon így hangzik: „Az ezerkilencszázhuszas évek 
NEP-korszakbeli éhínségei bebizonyították, mennyire helytelen volt 
olyan kiviteli feleslegre számítani, amelyet főleg a mezőgazdaság nyújtott 
volna.” 

Íme, – a kis novella, Madarász Emil novellája, így fest a valóság tük-
rében. A szovjet népbiztos éhínségről, a budapesti író Kánaánról mesél, 
ahová özvegy Csíz Dávidnénak okvetlenül el kell jutnia. Nos, 1948-tól 
kezdve a Csíz Dávidnék is megismerték a valóságot. Alig hisszük, hogy 
lelkesednek Madarász novelláskötetéért... 



 

150 

VÁMOS IMRE 
József Attila és Rákosi Mátyás51 
József Attila műveinek kritikai kiadása. I–II. kötet. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. 1953. 

 
Arany Jánosról mesélik hogy életének utolsó éveiben sokat bosszankodott 
verseinek hamis értelmezése miatt. Újságokban, folyóiratokban, de külö-
nösen tankönyvekben irodalmárok sokasága magyarázta a nagy költő al-
kotásait. Egy alkalommal előszedték egyik híres versét és megkérdezték 
tőle: – Ugye, így és így értette? – Arany bosszankodva jegyezte meg: „Ér-
tette a fene!” 

Valahogy így volna József Attila is, ha most, halála után tizenöt esz-
tendővel hallaná valamelyik kommunista párttitkár magyarázatát. Hát 
még ha tudná, hogy egyik verse éppen Rákosi Mátyásról szól! Mert ezt 
derítették ki műveinek kritikai kiadásában. A költőnek van egy eddig is-
meretlen, utópisztikus jellegű verse. Címe: „Nagy városokról beszélt a 
messzi vándor”. A vers nem jelent meg sehol, kihagyta válogatott ver-
seinek kötetéből, a Medvetáncból is. Szigorú kritikus volt, legszigorúbb 
önmagához. Valószínűleg nem érezte elég világosnak, meggyőzőnek ah-
hoz, hogy nyomdafestéket lásson. Most leközölték és magyarázatot fűztek 
hozzá. Nem igen szeretik az allegorikus beszédet, nevet adtak a gyerek-
nek. 

Kiderítették, hogy a nagy város, amelyről a költemény szól, tulajdon-
képpen Moszkva. A nagy víz és a híd a Néva-partot jelenti, a címben elő-
forduló „messzi vándor” pedig nem más, mint Rákosi Mátyás. A verset 
tehát megfejtették. Csodálkozunk, hogy meghagyták a címét.  Ehelyett: 
„Nagy városokról beszélt a messzi vándor” nyugodtan adhatták volna 
ezek után ezt a címet is a költeménynek: „Moszkváról beszélt Rákosi Má-
tyás”. Hallgassuk meg ezt a kiértékelt, húsz soros verset, valóban Moszk-
váról és Rákosiról szól-e? 

Nagy városokról beszélt a messzi vándor,  
ott az emberek nem ismerik egymást,  
a katonák se hordanak puskát, hanem a nagy  
tereken muzsikálnak. 
Sokan gyűlnek oda, a gyerekeket magasra tart- 
ják, úgy hallgatják, 
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meghallgatják, aztán odahaza elmesélik, milyen  
szép volt és azok is örülnek neki. 
A lányok ott kinevetik a fiúkat de azért szeretik  
őket, 
fényes nappal is szeretik egymást. 
Nagy hidak vannak, amelyeken el lehet álldo- 
gálni és nézni a vizet meg a hajókat,  
úszkálnak ide-oda, az utasok meg hangosan  
fölkacagnak, 
hirtelen elhallgatnak s úgy nézik a nagy vizet,  
amint komolyan elmegy a hullámok alatt,  
azok meg csillognak, mint a pengék. 
S olvashatni a gyönyörű könyveket, akkora nagy  
a világosság, pedig már egészen beesteledett. 

Eddig a költemény. Olvasóink megállapíthatják, mennyi köze van 
Moszkvához és Rákosi Mátyáshoz. Azt még csak tudomásul veszi az em-
ber, hogy a kommunisták Rákosi Mátyást oda varázsolják, ahol sohasem 
volt. – Egyszerre három helyen is látták – énekli Kuczka Péter a ti-
zenkilences forradalmat idézve. Rendben van, elhisszük. De az már fura 
dolog a „szocialista-realizmus” korában, hogy József Attila olyasmiről is 
verselt, amire tulajdonképpen sohasem gondolt. 

Már csak azért sem tette, mert azidőben, huszonnégy éves korában, a 
fennmaradt írásos bizonyítékok szerint mások tanították költészetre. Va-
lamivel különb mesterek. Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula. Ha Rákosi 
Mátyás tanítja, sohasem lesz költő. A kritikai kiadásban mégis ilyesmit 
olvashatunk. Idézzük: József Attila fejlődésének igen fontos mozzanata 
volt Rákosi Mátyással való megismerkedése. Rákosi elvtárs mutatta meg 
neki a szocializmus országának igazi nagyságát, példamutató jelentősé-
gét.” 

Rákosi Mátyás mutatta meg neki? Hol? Mikor ismerkedtek meg?! Ta-
lán a salgótarjáni csatában, lobogó hajjal – már ami József Attilát illeti – 
Petőfi módra?! Keressük ennek a döntő ismeretségnek nyomait. Olvassuk 
át mégegyszer a költő nővérének, József Jolánnak 1940-ben írt könyvét. – 
József Attila élete – a címe. Kutassuk, nézzük, lapozzuk. A hozzá leg-
közelebb álló, a fiatal évek legnagyobb ismerője, a testvér sehol egy szó-
val nem említi Rákosi nevét. Majd csak 1948-ban jut eszébe Rákosiról 
írni, de ez természetesen már nem nagyon erősítette meg írói hitelét. 

Vizsgáljuk meg a leghitelesebb vallomást: József Attila költészetét. 
Mindenkiről írt, aki csak jó volt hozzá. Verset írt Ignotushoz és Németh 
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Andorhoz. Költeményeit ajánlotta Hatvány Lajosnak, Hatvány Bertalan-
nak és Vámbéry Rusztemnek. Thomas Mann-t verssel üdvözölte budapes-
ti látogatásakor, Freud-ot, akit nem ismert, verssel köszöntötte nyolcva-
nadik születésenapján. Hogyan lehet, hogy éppen, akinek állítólag legtöb-
bet köszönhetett, aki tanítója volt, aki megmutatta neki, aki elvezette, aki 
állítólag fejlődését elősegítette, ahhoz nem volt egy szava sem? Nem, 
Rákosiról nincsen szó ebben az egységes, egész, tökéletes életműben. 

Van azonban több verse, amelyben a Rákosi Mátyás elvtársaihoz való 
viszonyát és kapcsolatát örökíti meg. Tagadhatatlan, kapcsolatban volt 
velük egy időben. Nem sokáig. Az a szekta, amely a huszas és harmincas 
években kommunistának vallotta magát Magyarországon, nem tudott mit 
kezdeni az élő József Attilával. Kiközösítették a mozgalomból. Nem tud-
tak mit kezdeni érzékenységével, költői bonyolultságával és korlátokat 
nem ismerő szabadságvágyával. 

József Attilát a párt lefasisztázta, megbélyegezte a maga korában. Meg 
sem hívták a moszkvai írókongresszusra, amelyen pedig résztvett minden 
valamirevaló író, aki akkor szimpatizált a szovjet rendszerrel. Ez az igaz-
ság a József Attiláért való perben, ennyi köze volt a versében előforduló 
nagy városoknak Moszkvához és Rákosi Mátyáshoz. József Attila már 
nem élte meg a kommunizmus ideiglenes győzelmét Magyarországon, 
versei azonban örök tiltakozásul szolgálnak mindenféle kisajátítás és 
meghamisítás ellen. Hasztalan tehát a kommunisták igyekezete is, amikor 
azt bizonyítják hogy a „messzi vándor” alatt Rákosi Mátyást értette ver-
sében. Hogy is mondta Arany János? – Értette a fene! 
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JANUS 
Népidemokratikus író az események tükrében52 
Szabó Pál: Új föld. Regény. Szépirodalmi könyvkiadó. Budapest. 1953. 
Szabó Pál: Írói magatartása és felelősség. Irodalmi Újság. 1953 július 18. 

 
Néhány nappal a kommunista vezetők beismerő beszéde után iszonyú 
csend keletkezett a népidemokratikus irodalomban. Eljött a pillanat, ami-
kor nem tudták mit csináljanak. Hallgattak. Tanácstalanul, töprengve vár-
ták a politikai eseményeket. Képtelenek voltak még a saját színvonalukon 
is írni. Az Irodalmi Újság egyik legutóbbi számában azt olvassuk például 
Szabó Pál tollából, hogy „az új minisztertanács elnökének nagy nyilatko-
zata után alaposan felbolydult az írói világ.” Voltak, akik újra „orientá-
lódni” kezdtek „jobb” vagy „baloldali” csoportosulások után, sőt még 
ilyen vélemények is elhangzottak: „én csak egyszerű íróember vagyok, én 
nem csináltam semmit, egyébként pedig, amit írtam, arra is a párttól 
kaptam az inspirálást”. 

Az író általában a maradandóságot, az örökkévalóságot tartja szem 
előtt, amikor alkot. Hogyan alkosson azonban a mai író, amikor minden 
pillanatban el lehet készülve, hogy az események megcáfolják mondani-
valóját?! Nemcsak a történelem cáfolja meg, amelynek szabadságszele ott 
zúg már a keleteurópai népek ablakán, de maga a megrendült kormányzat, 
az irodalmi tanítómester szerepében tetszelgő pártbürokrácia is. Ha meg-
gondoljuk, hogy a Nagy Imre és Rákosi beszéd beismerése homlokegye-
nest az ellenkezőjét jelentette mindannak, amiért lelkesedtek, érthető az 
idegesség. Az ötéves tervről kiderült, hogy helytelenül „emelték meg”. A 
kolhozokról, ahova Szabó Pálék közben az ország összes parasztját belép-
tették, kijelentették, hogy vissza lehet csinálni. A dolgozók életszínvona-
láról, melyet a poéták a felhőkig emeltek, beismerték, hogy arcpirítóan 
alacsony. Az államvédelmi hatóság jogtalanul hurcolta el az ártatlanok 
tízezreit. A kisiparosokat ésszerűtlenül nézték nagykapitalistáknak és zúz-
ták össze exisztenciájukat. Végül pedig: akik Sztálin és Rákosi köteteket, 
ódákat, hozsannákat, himnuszokat adtak ki, saját fülükkel hallhatták, 
hogy vége a félistenek uralmának. Az egyszemélyi vezetést most már a 
kollektív irányítás követi: a pártdemokrácia. 

Csoda, ha a népidemokratikus író rádöbbent, hogy visszavonhatatlanul 
a múltnak alkotott? Amit tegnap írt: időszerűtlen. Tűzre vetheti. A párt-
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vonal megváltozott, most a kényszerű beismerés és az engedékenység 
politikája következik. Igen ám, de mi lesz ezután? Hátha ismét egy cezúra 
következik és változnak az idők? Ez az a pont, ahol már nemcsak az írói 
lelkiismeretet, szabadságvágyat zúzza szét a kommunizmus. Az írói öntu-
datot is. 

És itt válik a kérdés Szabó Pál személyes ügyévé. Nem tagadhatjuk, az 
író Szabó Pált mindannyian szerettük. A Lakodalom, Keresztelő, Bölcső, 
de főleg annyi ízes novella íróját tiszteltük benne. Aztán múltak az évek 
és százfelé vetette a sors és a kommunista diktatúra azt a kis csoportot, 
ahová Szabó Pál is tartozott. Voltak, akik örökre elnémultak. Vannak, 
akik odahaza nyomorognak vagy száműzetésben várják töretlenül a ha-
zamenetel pillanatát. Másokat időnként megalkuvásra kényszerít a kom-
munista diktatúra, de lelkiismeretük tiszta, mert a néppel való együttélést 
választották. És maradtak az árulók. Miniszterek, államtitkárok, funkcio-
náriusok lettek. Csak egy ember van, egy volt író, akit büntet a végzet. 
Szabó Pál. Az a büntetése, hogy évtizedenként megírja az ellenkezőjét 
annak, amit előzőleg könyvalakban megjelentetett. Sokan ezt írói tragédi-
ának tekintik. Nincs igazuk. Emberi gyengeség a neve. 

Erőltessük csak meg az emlékezetünket. 1947 elején csinos kis köny-
vet jelentetett meg. Emlékszünk, lelkes könyv volt az. Tito Jugoszláviájá-
ért lelkesedett benne. Röviddel azelőtt tért vissza Jugoszláviából, ahol 
tanulmányúton volt. Nemsokkal Szabó Pál könyvének megjelenése után 
zajos események játszódtak le a Balkánon. Titót kiközösítették a moszko-
viták. Szabó Pál könyvét pedig bevonták a kirakatokból. Ez volt a 
legrövidebbéletű könyve. A másik, a „Politika”, melyet még a Horthy 
időkben írt, megérte a nyarat. Egy választás történetét írta meg, tele si-
kamlós jelenetekkel. 1949-ben napvilágot látott a fasiszta könyvek listája. 
Szabó Pál meglepetéssel olvashatta, hogy egykori művét szintén betiltot-
ták. Nem csodálkoznánk, ha rövidesen sor kerülne az „Isten malmai”-nak 
a bevonására is. Ennek a regényének egyetlen hibája az, hogy parasztpárti 
parasztembert állított a falusi osztályharc középpontjába, kommunista 
helyett. 

Ilyen előzmények után jelent meg néhány héttel ezelőtt Budapesten 
legújabb regénye: az „Új föld”. Egy bihari falu történetéről szól 1949 
szeptemberétől 1951 őszéig. A cselekmény középpontjában kolhoz áll: a 
„Szabadság” termelőszövetkezet. A regény elején a borbélyműhelybe 
belépő kommunista Pap Jóskát dermedt csend fogadja, hideg bizalmatlan-
ság. 
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A szövetkezet fennállásának második évfordulóján – a regény végén – 
már őt ünnepli az egész falu. Szabó Pál ugyanis mindenkit beléptetett a 
kolhozba. 

Amikor a könyv megjelent, Nagy Imre már beszélt a képviselőházban. 
Többek között arról, hogy a szövetkezet szorgalmazása helytelen gazda-
ságpolitika volt és a kolhozokat vissza lehet csinálni. Az író pedig, aki 
saját bevallása szerint a párttól kapta az „inspirálást”, ott ült az egyik pad-
sorban és zavartan hallgatott. Legújabb könyvére gondolt és szorosnak 
érezte nyakkendőjét. Megint utolérte végzete: nem érvényes, amit eddig 
alkotott. 

A rendszer nem ismer izgalmat, nem ismer kivételezést. A rendszernek 
nem olyan Szabó Pálra van szüksége, aki kénye-kedve szerint szabadon 
ír. Annak börtönben vagy internálótáborban a helye. A becsületes Szabó 
Pálnak. A kommunistáknak a másik Szabó Pál kell. Aki a pártot dicsőíti, 
aki a szovjetet tömjénezi és évenként ódákban feledteti az orosz katonák 
erőszakoskodását. Nemrégiben kis elbeszélést olvastunk tőle a 45-ös fel-
szabadulásról.. Szomorú tanyai emberhez köszönt be a ruszki. A paraszt 
ül a lócán és várja az oroszokat. Áhítattal várja, alig győzi várni. Végre 
megérkezik a kapitány. Annyival inkább, mert az orosz hadseregben min-
den második baka kapitány volt. Az orosz, felszabadító kapitány megöleli 
a magyar parasztot. Ügy átöleli, olyan szeretettel, hogy a magyar paraszt 
azóta sem tudott kibontakozni az ölelésből. Leül mellé a lócára. De már 
ismét nyílik a kiskapu. Két újabb orosz lép be. A magyar paraszt arca 
felragyog. Mert a két orosz Szabó Pál régi szerelmét görgeti maga előtt. 
Egy hordó bort. Vörösbort. A magyar parasztnak csak a poharakat kell. 
adni hozzá. És kortyolgatják, szürcsölik a jó, ízes homoki bort. Már vár-
juk, izgalommal lessük, hogy az író elárulja: ezt a jó csongrádi kadarkát is 
a Szovjetúnióból hozták magukkal Sztálin derék katonái. De megszólal a 
riadó, az emberek felcihelődnek, ismét megölelik a magyar parasztot, 
akinek szeméből kibuggyan a könny. Megbújik a kapitány mellén – írja 
Szabó Pál –, mint ahogy a fürj megbújik a tarlón a búzakeresztek alján. 

Nincs tovább. Szabó Pál megkönnyebbült. Sikerült megírnia ismét az 
ellenkezőjét annak, amit minden józan magyar paraszt érzett – Szabó Pál 
is érezte – a fosztogató oroszok láttán. 

Így bünteti szakadatlanul a végzet a népidemokratikus írót. Nagy a 
gyanúnk, hogy nem utoljára. Lelki szemeink előtt már látjuk magunkat 
Szabó Pállal az egyik soroksári kiskocsmában. És Pali bácsi szidni fogja a 
kommunistákat, mint a bokrot. Alig győzzük majd hallgatni, úgy szidja. 
Talán ő bánná legkevésbbé, ha már ma megtehetné ... 
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MEZŐFY LÁSZLÓ 

Elszigetelődés és szövetségesek53 

Walter Lippmann: Isolation and Alliances. Little, Brown and Company, 
Boston, 1952. 

 
Valaki magános íróasztala mellől egy szál tollával beleszól a világpoliti-
kába. Nemcsak beleszól, de hivatali állás és hivatalos hatalom nélkül is 
jelentős befolyást gyakorol rá. Walter Lippmann Amerika 1. számú poli-
tikai közírója. önálló és merész gondolkodó. Cikkei a megjelenésüket 
követő napon bekeretezve egyaránt ott fekszenek a Fehér Ház és a Dow-
ning Street, a Quai d’Orsay és a Kreml legfontosabb íróasztalain... 

Legújabb könyve két előadást tartalmaz, amelyeket Oxfordban, 
Cambridgeben és Londonban tartott. Az alcím szerint: egy amerikai szól a 
britekhez. De amit mond, az mindnyájunkat érint. Amerika külpolitikája 
ma a földkerekség minden lakóját érinti. 

Az Egyesült Államok külpolitikájában szerinte mindössze két korszak 
különböztethető meg. Az első magában foglalta a XlX.-ik századot és a 
második világháború befejezéséig tartott. Ezidőben az amerikaiak 
„birtokbavették” kontinensüket. Érdekszférájuk Nyugat felé terjeszkedett. 
Kalifornia partjain keresztül Hawai, a Fülöp-szigetek felé és a Csendes-
Óceán szigetvilágába. „Izolációs” időszak volt. Lassú letelepülés és az 
újonnan fejlődésnek indult területek egyesítése. Ebben állott az 
izolacionizmus politikája. De ez a megjelölés könnyen félreérthető. „El-
szigetelődés” – amerikai értelemben – nem jelent semlegességet, közöm-
bösséget. Nem pacifizmus és nem visszahúzódás. Az újvilág feltárását, 
területének egyesítését, az amerikai uralom konszolidálását, biztonságot 
és sebezhetetlenséget kell érteni alatta. Védelmet minden idegen hatalom 
támadása ellen. Politika, amely ha lehet, diplomáciai úton, ha kell: hábo-
rúval valósítja meg céljait. „Izolálni” Amerika tetteit és döntéseit – idegen 
befolyástól. Szabadkezet kapni és az „utolsó szót” kimondhatni, minden 
esetben, amikor amerikaiakról van szó. Egy földrész „meghódítása” nem 
imperializmusból és a terület kizsákmányolása végett, hanem a szabadság 
hazájának „honfoglalása”. A cél: kiűzni az európai kormányokat, de be-
bocsájtani minden alattvalójukat, aki osztályelőítélet, faji- és vallási üldö-
zés elől menekül. Szabad levegőt teremteni a szabadon lélegző emberiség 
számára. Izoláció kellett ehhez is. Mert valahányszor Amerika az egyik 
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európai hatalommal szövetkezett más európai nemzet ellen, erőre kaptak 
az óhazai kötelékek és az „olvasztótégely” működése kihagyott. Az asz-
szimiláció szünetelt. Amerika sohasem akart olyan területet társállamként 
befogadni és olyan népen uralkodni, amelyet nem lehetett asszimilálni. 
Legjobb példa erre a Fülöp-szigetek, amelyeket önként bocsájtott ki fel-
ségterülete alól. 

Ez a politika 1914-ben szenvedte az első törést. A német támadás a 
fennálló rendet veszélyeztette. Azt a rendet, amelyet Amerika nem is tör-
ténelminek, hanem a természet rendjének tartott. Meg kellett tanulnia, 
hogy a régi rend összetört és az „új rend” megteremtése olyan feladat, 
amelynek a mi generációnk legfeljebb a kezdetét láthatja, de nem remél-
heti, hogy megéri a befejezését. Amerika rádöbbent arra, hogy fejlődése 
és függetlensége másfél évszázadon át, az európai hatalmak ellenére, nem 
kooperációval, hanem egyoldalú, „szabad kéz” politikájával valósult meg. 

Wilson elnök kétségbeesett erőfeszítést tett a szintézis érdekében. Té-
tele: „Ha a világban nincs biztonság az amerikai demokrácia számára, 
népünk új kereszteshadjáratra hivatott, – a világot kell biztonságossá ten-
nie az amerikai demokrácia számára. Csak olyan háborút szabad viselni, 
amely harc a háborúk kiküszöbölésére. Ez a hadjárat csak akkor fejezhető 
be, ha a népek elfogadták az egyedül üdvözítő politikai vallást.” 

Ezzel és csakis ezzel az eszmei vértezettel lehetett az amerikai népet 
beavatkozásra bírni. A Népszövetség, az Egyesült Nemzetek Szövetsége, 
a Truman-elv, a Marshall-terv, az Északatlanti Szövetség, a Koreai Hábo-
rú és a Kölcsönös Segélynyújtási Egyezmény ideológiai alapja még min-
dig a wilsoni teória. 

De Lippmann szerint a wilsoni ideológia nem lehet alapja olyan nem-
zet külpolitikájának, amelyen akkora felelősség nyugszik, mint Amerikán. 
Az első „kereszteshadjárat” nem tudta elhárítani a másodikat. Amerika 
nem volt felkészülve a háborúra és amikor megnyerte, egyszersem tudta, 
miképpen – fejezze be.. . Ugyanaz a nemzedék kétszer topogott kiút nél-
kül ugyanabban a halálos körben. A sokat tudó ember szerénységével 
hozzáteszi: 

„Úgy éreztük, feltétel nélküli megadásnál, totális győzelemnél, totális 
reformnál és a legyőzött újjászületésénél kevesebbet nem követelhetünk. 
Úgy hittük, hogy mindez szükséges az örök békéhez, amelyben végre 
leszerelhetünk és ismét beléhullhatunk az öncélú lét ölébe. De be kell 
vallanom, nincs kész és kipróbált elmélet nemzetközi társadalom felépíté-
sére.” 
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Hogyan látja Lippmann a jelen külpolitikáját, jövő útját, az 1945 utáni 
második korszakot? 1945-ig Amerika csak „kisegítő hatalom” volt. Az 
Óvilág egyensúlyának helyreállítója. De utána első világhatalommá vált, 
amelynek feladata: „megszervezni egy nemlétező szövetséget”. 

A szabad Európa védelme és biztonsága lett saját nemzeti biztonságá-
nak alapjává. Ez egyértelmű az izolacionizmus elvének feladásával. Ame-
rika megtanulta: nem elég csatlakozni ahhoz a koalícióhoz, amely az ag-
resszor ellen sorakozik fel. Nem az a probléma, hogy: „mi csatlakozunk-e 
szövetségeseinkhez, hanem hogy azok kitartanak-e mellettünk és ve-
lünk!?” A wilsoni elmélet még Amerika népe előtt igazolta a beavatkozá-
sok szükségességét. De a helyzet, és ezzel a külpolitika gyökeresen meg-
változott. 

Az Atlanti Közösség a Szovjetúnióval csak. „összeállott”. A kapcsolat 
nem volt szövetség, mégcsak társulás sem. Mindössze bizonyos fajtájú 
„együttháborúzás” a közös támadó ellen. Az Atlanti Közösség háborúutá-
ni felbontása súlyos hiba volt. Ezért nem lehetett 1945 után Sztálinnal úgy 
tárgyalni, mint a háború alatt. 

Érdekesen világítja meg Lippmann a Mac Arthur-„rejtélyt” és az 
Északatlanti Szövetség jelentőségét. A háborút azért kellett Koreára kor-
látozni, mert Kínára való kiterjesztése esetén az amerikai stratégiai légi-
erő, – amely részben az atlanti tagállamok védelmére hívatott – haditech-
nikai okokból csak Anglia és; Franciaország teljes és készséges közremű-
ködésével vethető be. 

„A katonai tények száraz ereje mutatta meg – fejtegeti Lippmann, – 
hogy mennyire egyazon közösség tagjai vagyunk, mennyire függünk 
szövetségeseinktől.” 

Ez a felfogás irányítja az amerikai külpolitikát a német kérdésben is. 
Ezért szükséges; Németország egyesítése és újrafegyverkezése, de úgy, 
hogy szabad választása és önálló cselekvése által váljék az európai közös-
ség tagjává. Ennek előfeltétele a francia-német kibékülés és szövetség. 
Utána német-lengyel megegyezés a határ- és menekült kérdésben és gaz-
dasági egyezmény. Európa egysége elválaszthatatlan Németország egysé-
gétől. 

A könyv több egyszerű elmefuttatásnál. Cselekedet, mert tudatosítja és 
bátran formulázza azt, ami talán csak ösztönösen vezeti az amerikai kül-
politika irányítóit. Egyszer és mindenkorra leszámol az „amerikai évszá-
zad” önhitt szólamával. Megmutatja a kölcsönhatásokat, meg az egymás-
rautaltságot. Amerikai közíró erősíti meg öreg földrészünk önbizalmát és. 
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kissé azt is, hogy ebben az új, cselekvő külpolitikában a vasfüggöny mö-
götti népek sorsa sem lehet közömbös... 
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MEZŐFY LÁSZLÓ 

Gyári belépő54 
Tardos Tibor: Gyári belépő. Regény, Atheneum könyvkiadó NV. Buda-
pest, 1950. 

 
„Terjedelmes nagyobbszabású elbeszélés; események bonyolult sorozata, 
esetleg egységes szerkezetbe fogott, több ágban folyó és lazább szövésű 
cselekmény” – körülbelül így hangzik a regény közkeletű definíciója. 
Azért bocsátottuk előre, mert Tardos könyve – nem regény. Csak címlap-
ja szerint az. Cégérnek használja, hadd vegye meg a gyanútlan olvasó. 
Akár a rendszer közkedvelt szólamai: „szabadság, – „béke” – „biztonság” 
és „becsület”. Nem megjelölős, csak fedőnév ... 

Szerző a párt központi lapjában 1947 őszétől 1950-ig megjelent riport-
jait közölte le újra. Belső és külső összefüggés nélkül. Ha nem is regény, 
tipikus népidemokratikus írás. Ez a mentségünk a rápazarolt hasábokért. 

Tardos, – sajnálja, menti, magyarázza is – Nyugatról jött. Franciaor-
szágban „vészelte át” a háborút s írja, hiszi – hisszük? —: „ellenállt”, éj-
jel-nappal vitte, hozta a – röplapokat. Persze – vakulj proli! – nem olyan 
utolérhetetlen forradalmisággal, mint a munkásszármazásúak. Szülei ha-
ladó értelmiségiek voltak. (Szinte halljuk: „De kérem, az én  papírjaim 
rendben vannak!) Bizonygass csak, Tibor, előzd meg a szörnyű átkot: 
osztályidegen... 

Ez a komplexum magyarázza a proselita kínos vonalhűséget. A ripor-
tok egymásutánja szolgaian követi a Párt lépéseit előre, előre és néha hát-
ra, ahogy a szemináriumi füzetek hétről hétre adagolták a „pártoktatást”. 
Tardos meg ír, igazi „íróhoz” illően, merthát: „Ez volt a napi feladat amit 
pártja hazája rábízott...” (A sorrend is „vonalas”.) 

Miről is szólnak ezek a riportok? A „fordulat éveit” megelőző és az 
uralomrajutás bódulatában eltöltött mézeshetekről próbál pillanatfelvéte-
lekben, gyárlátogatásokkal beszámolni. Innen a cím. 

Módszere: a Gulliver Brobdignagjából szabadul óriás, leereszkedő, 
„pártos” mosollyal füléhez emel egy-egy ,dolgozót” és óvatosan szétbon-
colva agytekervényeit, gyermetegen gügyögteti. Hasbeszélőként szájába 
adja a soronlévő tézist. 

Mit mondat például 1947 őszén a 49-es villamos kalauzával?: – „Fize-
tésem nem magas, nem. Egy napon majd megmagasul. (Erezd meg, ó 
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nyájas olvasó, hogy útban van már a hájas vezér „jó forintja”.) Én vagyok 
a villamos pincérje. Amit a legjobban szeretek a világon, az a töltött ká-
poszta s az emberi igazság.” (Óh csizmadia, óh kőjgáz!) 

De szól az indító: „Füttyös vagyok. Én sokat gondolok a barátságra, a 
becséletes politikára.” – Ugye, milyen életszagú mindez? Telve vonalas, 
új realizmussal... De megérkeztünk a remizbe. A mese, mese, meskete új 
alakja lép a színre: „Én a reszelő vagyok, kinyitok mindenki nyithatót, 
letörölgetem, megreszelem az alkatrészeket.” ... O fejecskédet, a kere-
kecskéidet ki törüli, ki olajozgatja Tardot Tibike ... ? 

Alakjai bábok, nem emberek ... A következő riport: „Én magam pedig 
sarus vagyok, egyszerű („egyszerű emberek millióiról” szaval ugye éppen 
a pártközlöny, – nosza bele hát e jelzővel) mozgékony derekú, a ferencvá-
rosi rendezőpályaudvaron, a gurítóban. Látja ott a két sínpárból, hogy 
hogy nem négy lesz, aztán tíz, aztán huszonnyolc mire leérnek.” (Dehogy 
szaporodnak a sínpárak, Tibike, elágaznak, elágaznak, lelkem-
gyermekem!) 

A rendszer mesterségesen „kiskorúsított” elképzelt olvasója vélt szel-
lemi nívójához száll alá, amikor a saruval lefékezett vasúti kocsi „lelki 
érzéseit” imigyen „anthiropomorphologizálja”: „Nem hiszem hogy na-
gyon örülne neki; felcsörren nagyot mordul, s végre remegve megáll. Ba-
rátom, vagy ellenségem a kocsi. Most, hogy megzaboláztam, igen enge-
delmes.” 

Az ám, fütyülj csak neki Tibiké, mutasd fel a pártkönyvecskédet s 
megládd, kezesbárányként cammog majd utánad és bús vagónhangján 
elmeséli akár a kapitalisták alatti lelki gyötrelmeit is... A sarus így búcsú-
zik munkája befejeztekor: „Jó van, Laci bácsi, – majd valahová messze 
néz – jó munkát, Gerő elvtárs.” Ilyen kelekótya lenne a magyar munkás, 
hogy távozóban még odaimádkozik egyet Gerő elvtársnak „hídverőnek”?! 

A rendőr így beszél: „Ma bajtársnak mondom az altábornagyot; együtt 
beszőljük meg a szolgálat, az örs dolgát, még együtt is tenniszeztünk a 
nyáron Balatonlellén...” – Legalább te hiszed, amit írsz, Tardos „bajtárs”? 

Vannak szép, cifraszűrös, népmesés aszfaltpitypangos mondatai... A 
rendőr, az ÁVO-s békességes háziáldása, éjjeli-bakter mondása például: 
„Békességet emberek, ...kerékpárok, kocsik lámpája égjen, italmárásek 
ajtaja csukva legyen, muzsika ki ne szűrődjön, batyuban lopott holmi ne 
csörögjön...” 

A munkáscsalád szobájában éjszaka megszólalnak az ágyak: „Belőm 
Erik és Erikné fekszik. Lassan felemelik a termelést és megteremtik a 
munkásjólétet.” 
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Tardos nem ál meg a gügyögtetésnél. Valami csinált, sete-suta, modo-
ros nyelven beszélteti alakjait. (Nem szereplőit, hiszen ilyenek nincse-
nek.) Koncz András telefongyári munkás így szól: „Az ásóhoz épp úgy áll 
a kezem, mint a kalapácshoz, egyik sem nagy dolog, akárki kérdi, nyíltan 
megmondhatom.” 

Ez az „akárki kérdi, nyíltan megmondhatom” elfajzott epiteton ornans-
ként egyébként – értelem ide, értelem oda – végigvonul a könyvön. Talán 
azt akarja kifejezni, hogy a rendszer mit sem becsül annyira, mint a sza-
bad szót... Mondanivalójával nem is vitázunk. Tartalma pártdialektika, 
napi „politika”, amelyet csak szűkösen fednek el a ráaggatott rongyos 
„írói” ruhadarabok. 

Nemcsak jelzői, alakjai is „epikus” hősök. Az „R” gárdista Ilonka, aki 
kerek hetvenkét óráig rendezett, táncolt, falujárt és kultúrelőadott, s utána 
– alvás, mosakodás nélkül – frissen, tisztán és pihenten bement kerékpár-
csengettyűfogantyút gyártani a Kistömegbe. „Napi teljesítménye valami-
vel az átlag alatt maradt: négyszáz darab helyett háromszázkilencvenöt 
körül. Selejt nem volt a termelésben. Baleset nem történt.” 

Vannak persze tévedései is. Lehet, hogy ezért is epurálták. 1947-ben 
például ilyenben reménykedik: „Lehet, hogy akkorra (két év múlva) a férj 
keresetéből megél a család.” 

Kísérteties mondatai vannak. A „testvérpárti” szocdem. hengerdei 
munkásról így ír: „Bán bácsi kitől, mitől félne? Hogy elveszti a kenyerét? 
Hogy Kistarcsára deportálja a kémelhárító? Ugyan. . . Elbocsátás? – erről 
szó sem lehet. Kistarcsa: régen elmúlt...” 

Vonalas az is, hogy az ember a gép rabszolgája. Panaszkodik a gép, – 
kinek másnak, mint a fülelő Tardosunknak – hogy a Bató Jóska rossz 
hozzá. Más a gondja. Nem dörgöli, nem tisztítja munkaidő után. Nem 
áldoz rá a szabadidejéből... 

Sorra „mesésíti” az őskommunizmust, az államosítást, a klérus akna-
munkáját, a munkásosztály élcsapat jellegét a tervet, amelyet „úgy szere-
tünk, mint az édesanyánkat”, a szovjet katonát aki Csizmadia Emil bá-
nyásznak is „megadta a lehetőséget arra, hogy ember legyen”, de főleg és 
főkép a PÁRTOT. 

„A Párt Angyalföld ökle, atyja, szerelme.” „Sohsem gondoltam volna, 
hogy egyszerű textilmunkásnőből kerületi elöljáró leszek. Az ember érzi, 
hogy a Párt milyen hatalmas.” „Sok mindent tanultak, – megtanulták sze-
retni a Pártot az emberek”. ... A végső kicsendülés, az utolsó riport, az 
apotheozis befejező fúgája: a párttitkár. Aki ekép teszi fel és válaszolja 
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meg a kérdést: – Lehet-e építeni a pártra? – Mint valami kősziklára ... 
Tardos buzgón hozzáteszi: „Megbízhatunk ítéletében.” 

...Tardos Tibor két színt ismer, feketét és fehéret. Furcsa a szeme: pár-
tos. Raoul Francé ír egy kísérletről. Mélytengeri halak szemén, mint len-
csén keresztül készítettek fotográfiákat: mit és hogyan lát a hal? Az egye-
nes híd görbe lett, megmásult a távlat, elipszis lett a körből, ferde sík a 
vízszintesből. Ilyen a szeme a rendszer írójának is. A Párt szemüveget tett 
rá. Csak azon keresztül lát. Lát? .. . 

Az általa előszavában idézett Zsdanov mondás egetverő és cáfolhatat-
lan: „egy perccel halála előtt még élt” – korlátoltsága rá és művére is áll: 
„Ma már nem azok vagyunk, akik tegnap voltunk és holnap már nem 
azok leszünk, akik ma vagyunk.” Azaz tévedtünk. Tardos sem ma, sem 
tegnap, de még holnap sem lesz – író. Sem a könyve – regény... 
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BORBÁNDI GYULA 

Moszkva kapui előtt55 
Theodor Plievier: Moskau. Verlag Kurt Desch, München. 

 
A második világháború, mint téma, Plivier könyveivel vonul be a világ-
irodalomba. A közel hat évig tartó háborúról a számtalan hadtörténeti 
munka mellett tömegével jelentek meg vier két könyve: a Sztálingrád és 
a nemrég beszámolók, jelentések, naplók és regényszerű feldolgozások. 
Irodalmilag legjelentősebb Plie-megjelent Moszkva. A Sztálingrád, 
amely már 1944-ben elkészült és közvetlenül a háború után megjelent, 
beszámoló a világtörténelem egyik legnagyobb csatájáról. Anyagát az író 
lelkiismeretes gondossággal hordta össze. Elsősorban személyes tapaszta-
lataira, megfigyeléseire és élményeire támazkodott. A német-orosz hábo-
rút a Szovjetúnióban élte át: németként az oroszok oldalán. Közelről látta 
a szovjet rendszer belső gyengeségét, a terrorapparátus működését, az 
egyén megalázását és a jogtalanság uralmát. Ugyanakkor a hihetetlen erő-
feszítést a hadsereg megerősítésére, a hadiszerencse megfordítására és a 
győzelem kivívására. A németekről szóló anyagot a hadifoglyok – a köz-
legénytől a tábornokig – vallomásai és elbeszélései, naplók, feljegyzések, 
levelek, katonai helyzetjelentések és parancsok, térképek, stb. szolgáltat-
ták. Ezekből alakult ki az erőteljes kép a Volga-menti nagy küzdelemről, 
amelyet Plievier könyvében megrajzolt. Plieviert a Sztálingrád tette vi-
lághírűvé. Korábbi és széles körökben ismert regénye, a „Des Kaisers 
Kuli” nem aratott ilyen nagy sikert. 

Theodor Plievier az egyik legeredetibb mai német író. Ősei hollandok. 
Fiatal korában sok mindennel próbálkozott. Bebarangolta a fél világot. 
Írói pályája a weimari időkben kezdődött. 1933-ban emigrálnia kellett. 
Hitler, Plieviert is kiüldözte hazájából, mint annyi más jeles haladó írót, 
költőt és művészt. A háborút a Szovjetúnióban élte át. 1945-ben visszatért 
Németországba: a szovjet övezetbe. A kommunista rendszer dicsekedett 
vele és cégérnek használta. Thüringiában magas kultúrhivatalt kapott. 
1947 őszén eltávozott Weimarból, Nyugatnémetországban, a Bodenseen 
telepedett le. Távozása meglepte hajdani emigráns barátait és kommunista 
pártfogóit. Elhatározása és a búcsú a kommunista rendszertől nyílt hitval-
lás volt a Nyugat szellemi értékei mellett. Hátat fordított a fiatalkori ide-
álnak. Nem bírta tovább elviselni a jogtalanságot, a szellemi kényszer-
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zubbonyt és a pártirodalom fojtogató levegőjét. A szovjet rendszer és a 
kommunizmus kitűnő ismerője azóta számos tanulmányban, előadásban 
és cikkben mutatta be az alkotó és a művész elviselhetetlen sorsát az ön-
kény birodalmában. 

Legújabb regénye, a Moszkva valójában magas színvonalú riport a há-
borúról, a szembenálló hadseregekről, a katonák problémáiról, örömeiről 
és bánatairól. Ugyanazok az írói erények jellemzik, mint annak idején a 
Sztálingrádot. Őszintén, igazul, tendencia nélkül írja le mindazt, amit 
tudott, látott, tapasztalt. Plievier nem szépíti a háborút, nem heroizálja. 
Olyannak mutatja be, amilyen. A katona nem földöntúli hős, nem 
mártiromságra törekvő idealista, de ember. Erényekkel és hibákkal, jó és 
rossz tulajdonságokkal, tiszteletreméltó törekvéssel és bűnös esendőség-
gel. A háború: vér, piszok, tűz, káosz. Sok fáradsággal, bánattal, könnyel, 
szitokkal és emberi gyötrelemmel. Mindkét oldalon. Sáros utak, menet-
oszlopokkal, a gyalogos katonákat az árokba és a földekre szorító páncél-
kocsikkal. Éhség, hideg, pánik, tetvek, kóborló gyerekek. Rendkívüli ál-
lapot, az együttlét rendkívüli törvényeivel és erkölcseivel. Jog, igazság, 
méltányosság, szeretet és gyűlölet úgy értelmezendő, ahogyan a hadveze-
tésnek tetszik és úgy alkalmazandó, hogy az ellenség megsemmisítését 
elősegítse. Plievier könyvéből ilyennek ismerjük meg a háborút. 

A könyv a német csapatok előnyomulásáról szól a német-szovjet határ-
tól Moszkváig. A másik oldalon a szovjet hatóságok és a hadsereg erőfe-
szítéseiről a támadó feltartóztatására. 1941. június 22-én hajnali 3 óra 5 
perckor kezdődött. Von Kluge vezértábornagy 4. páncélos hadserege 
megindult a Búg felé. Ágyuk dörgése, páncélosok dübörgése és repülőgé-
pek búgása jelezte, hogy megkezdődött a nagy küzdelem. „A vonat elin-
dult. Az egész nép felszállt, akár akart, akár nem” – írja Plievier. A német 
hadsereg ékei gyorsan nyomultak előre. Harapófogóba került a Byalistok-
Minszk-i térség. Aztán két oldalról bekerítették Szmolenszkot. A páncé-
los ékek délről és nyugatról Moszkva alá értek. A városban pánik tört ki. 
A kormány menekült. A várost kiürítették. Plievier nagyszerűen írja le a 
kiürítést, a kapkodást, ijedtséget, tanácstalanságot és zűrzavart. A vissza-
maradottak között sok a gazember, aki a kétségbeejtő helyzetet is saját 
önző céljaira igyekszik kihasználni. Az NKWD megállás nélkül dolgozik. 
Buzgón szedi áldozatait azok között, akiket az ellenfél fölénye hátrálásra 
kényszerít. Az ítéletvégrehajtó osztagok váratlanul megjelennek a kisebb-
nagyobb parancsnoknál, felolvassák a halálos ítéletet és máris eldördül a 
puskalövés. Az áldozatok legfeljebb egy fél cigarettát szívhatnak el. Siet-
ni kell, sok a tennivaló. A hadseregben ijedtség és rémület uralkodik. A 
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politikai biztosok és NKWD megbízottak könyörtelenül hajtják a szeren-
csétlen katonákat a pusztító tűzbe. A másik táborban bíznak a győzelem-
ben. A Moszkva alá érkező csapatok tele vannak önbizalommal, győzelmi 
vággyal. Moszkvát mégsem sikerült bevenniük. Amilyen mértékben nőtt 
a szovjet csapatok ereje és elszántsága, erősödött a harci kedve, olyan 
mértékben romlott a német csapatoknál a hangulat, került összeütközésbe 
a hadsereg és a párt, akadozott az utánpótlás és éreztette hatását a hideg. 
A szovjet csapatok vezetését új, fiatal, jól képzett generálisok vették át. 
Ugyanakkor Hitler hiúságában és féltékenységében éppen a legjobbakat 
állította félre. A katonai tudást és előrelátást saját dilettantizmusával akar-
ta helyettesíteni. A német katonák nemcsak az ellenfél felkészültségének 
és materiális fölényének, de a legfelső hadvezér dilettantizmusának is 
áldozatai. 

„A föld még sötét volt az ágyúk füstjétől, de már látta a fényt, ... látta a 
fényt abban a pillanatban, amikor a föld a legsötétebb volt.” Ezt mondja a 
könyv utolsó soraiban az író egyik hőséről, a páncélos ezredesről. Az ol-
vasó azzal az érzéssel teszi le a könyvet, hogy Plievier nemcsak Hitler 
pusztulásra ítélt hadseregének ezredesével láttatja meg a távoli világossá-
got, de a győzővel, a jogtalanságra ítélt és kihasznált orosz néppel is. Mert 
Moszkvában 1941—42 telén nemcsak egy diktatúra őrülete vallott kudar-
cot, de megmutatkozott egy másik diktatúra is teljes meztelenségében. A 
távoli világosságot előbb vagy utóbb minden elnyomott megpillantja. 
Talán nem is kell olyan nagy árat fizetnie érte, mint a németeknek. 
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VÁMOS IMRE 

Veres Péter próbatétele56 
Veres Péter: Próbatétel. Elbeszélések. Szépirodalmi könyvkiadó. 

 
„A történelmet mozgásában, a társadalmat fejlődésében, az egyes embert 
változásaiban ábrázolni: ez volna az irodalom első feladata” – írja Veres 
Péter „Próbatétel” című könyve előszavában. Nos, ő maga is erre a fel-
adatra vállalkozott. Írói – és kétségtelenül művészi – eszközökkel mutatja 
be a földhöz jutott szegény parasztság mindennapi gondját, baját, harcát a 
földdel, a természettel és a társadalommal. Ez az elbeszélő kötete novel-
lagyűjteményére, a „Gyepsor”-ra emlékeztet bennünket. Azzal a különb-
séggel, hogy a „Gyepsor” a földtelen parasztok szenvedését mutatta be, 
míg a „Próbatétel” ugyanazokat a parasztokat ábrázolja, most már a saját 
földjüken. 

Valóban, hosszú az út a „Gyepsor” szegényparasztjaitól a „Próbatétel” 
kisbirtokosai felé. A földosztó Veres Péternek is hosszú utat kellett meg-
tennie, hogy a kolhozpropagandáért lelkesedjen. A „Gyepsorában földet, 
kenyeret követel. Tudjuk, érezzük minden sorában, kiknek a pártján van a 
kasznárok, intézők, földesurak világában. A „Próbatétel” viszont nagy 
próbatétel lehetett az ő számára is. Színt kellett vallania: továbbra is kö-
nyörtelen következetességgel a szabad kisparasztok érdekeit, földjét védi, 
vagy az új nagybirtok: a termelőszövetkezet szolgálatába állítja tollát, 
tehetségét. Veres Péter eszével az utóbbit választotta. Szívével és tehetsé-
gével ma még a parasztok pártján áll. 

Lényegében ez a Veres Péter probléma magva. Legjobban sikerült, élő 
alakjai éppen azok a parasztok, akik Veres Péter propagandájának nem 
ugranak be. Bizalmatlanok, passzívak, az „urak huncutsága” után a kom-
munisták huncutságán is átlátnak. Suli Kis Varga például őszinte és olyan 
jóízűen természetes, hogy Veres Péter későn kap észbe és hiába próbálja 
bemázolni. Tudjuk: amíg ilyen parasztok vannak Magyarországon, addig 
Rákosiék a lelkűket is kiadhatják. A magyar paraszt hasába nem tudnak 
lyukat beszélni. 

Milyen ember is ez a Suli Kis Varga? íme, így lép elénk a „Próbatétel” 
oldalairól: 

„Suli Kis Vargának sunyi a lelke és csajla a kalapja. Mindig csajla, 
mert azt mondják, kalapban hál még az ágyon is. Pedig csak az az igaz-
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ság, hogy nyáridőben más parasztok módján kint hál, mert sok már a gye-
rek és a kalapja is a fején van, mert gyerekkorában bizonyos okok miatt 
mindig kopaszra nyírták és fázott a feje. De meg aztán mindig a legol-
csóbb kalapot veszi, ami olyan, mint a mosogatórongy, és amikor harag-
szik, mesél vagy hazudik, fogadkozik, vagy káromkodik, a két tenyerét a 
feje két oldalára teszi és meghúzza lefelé, mint amikor a sipkát a fejére 
húzza-szorítja az ember.” 

Így éri Suli Kis Vargát a „felszabadulás”. Egyik rokona kisbíró a köz-
ségházán, rajta keresztül tudja, mihez tartsa magát. A földosztás hírét már 
előre megneszeli. Mindenütt földosztó bizottságokat alakítanak. Varga 
Jánosnak „ette a lúg a nyakát” hogy is lehetne abba a bizottságba bejutni. 
Mert hiába, jó a tűz körül ülni és hát „nyomtató ökörnek nem kötik be a 
száját”. Belép a kommunista pártba, bizottsági tag lesz és tizenkét hold 
földet kap. Ügyes ember a Suli Kis Varga. Minden igyekezete a szerzés 
és a politikát is ezalá rendeli. Ha a politika szele jobbra fujdogál, eljár a 
kisgazdapárti gyűlésekre és nagyot köszön Sárgacsizmás Szabónak, a 
nagygazdának. Ha meg valamelyik elvtárs kérdőre vonja, hogy mit keres 
a gazdák közt, kész a felelet: Azért mentem, hogy kihallgassam, mit be-
szélnek. Még a Schlésingerék felé is igyekezett jóképet vágni. A füle hal-
latára mondta egyszer, nem oda szólva, de oda címezve. – A nyilasokat 
mind fel kéne akasztani!  

A munkát sem veti meg. Dolgozik a földjén látástól vakulásig és nem-
sokára saját tanyájára költözik. Van két jó lova, hízója, tizennyolc mázsa 
búzája termett, egyszóval Vargáékra felvirradt a demokráciában. 

„Az idő pedig telt és az esztendő fordult egyet. Azután mégegyet és 
Suli Kis Varga kezdett egyre ritkábban járni a Kommunista Pártba. Nagy 
Ferenc megszökött, Sárgacsizmás Szabót pedig internálták, mert sulyokos 
lett. A demokrácia kezdett mindjobban nem tetszeni Suli Kis Vargának. A 
kolhozok réme mindennap háborgatta a parasztok lelkiismeretét.” 

Veres Péter Suli Kis Vargával együtt látta és érezte, hogy óvatosnak 
kell lenni: 

„Amikor a traktorállomást felállították, ő is ott volt a tömeg között, de 
most már nem tolakodott az asztalhoz ... Nem, most lapult a nép között és 
ágaskodva fülelt, hogy mit mondanak a földről. A telekkönyvi végzés 
ugyan már a zsebében van, de ebben a világban az Isten se ismeri ki ma-
gát.” 

Suli Kis Varga nem ismerte ki magát, de paraszti ösztönével tudta, 
hogy elmúlt a lelkesedés ideje. A politika neki már csak rosszat jelenthe-
tett. Nemcsak ő bizalmatlan, vele szemben is bizalmatlanok. Miért nem 
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áll ki és csap az asztalra? – kérdezhetné valaki romantikus lélekkel. Suli 
Kis Varga okosabb ennél. Ó nem megy fejjel a falnak. Tudja, hogy ez 
nem a hősködés, hanem a passzivitás ideje. Mégis, ő is megtalálja a tám-
pontját, az egyedüli bizalmat és erőforrást. Veres Péter ezt így meséli el: 

„Kínjában már a templomba kezd járogatni. Pedig azelőtt ritkán ment 
oda. Csak nagy ünnep, temetés, vagy esküvő alkalmából, egyszer–
másszor. Most szépen, szerényen a gazdák háta mögött foglal helyet. 
Énekel is a többivel, de csak a száját tátja ki és az á, ó, u, é, i magánhang-
zókat fújja, mert nem tudja az énekek szövegét. Előtte van ugyan a zsol-
tár, keresgeti is benne a táblára kitett számokat, de annyira elfelejtette, 
amit az iskolában a római számokról tanult, hogy mire megtalálja és ki-
számítja, hogy melyik mit jelent, mindig túléneklik a keresett éneket. De 
mindegy: most már minden vasárnapon és ünnepen elmegy, mert nincs 
más igazság a földön, csak az Istené .. .” 

Ahhoz, hogy Veres Péter mindezt ilyen nyíltan és őszintén kimondhas-
sa, alaposan meg kellett húznia a továbbiakban a sztálinizmus gatyaszárát. 
Ám hiába lép be másik elbeszélésének hőse, Dankó János a termelőszö-
vetkezetbe és hiába lesz a cseléd Barna Gáborból jó kommunista párttit-
kár. Tudjuk: ezek negatív alakok. A pozitív hős: Suli Kis Varga. Vagyis a 
kolhozosítással küzdő magyar paraszt. 

Talán sokan kifogásolhatják és kérdezhetik: ez hát a magyar paraszt? 
Valóban ilyen sunyik, önzők, csavaros eszűek, minden hájjal megkentek, 
sőt gerinctelenek a magyar parasztok? Nem mernénk rá határozott igennel 
válaszolni. Móricz Zsigmond Túri Danija, a társadalmi rend nyomására 
önmaga szertelenségébe belebukó parasztóriás minden bizonnyal rokon-
szenvesebb. Még Szabó Dezső romantikus Böjthe Jánosát is szívesebben 
vállalnánk, nem beszélve Dózsa parasztjairól. De ha nem is ilyenek: az az 
érzésünk, Veres Péter azt akarja, hogy ilyenek legyenek! Legyenek ge-
rinctelenek, sunyik is, ha kell, lépjenek be akár a kommunista pártba, jár-
janak túl még a kommunisták huncutságán is. Tegyenek meg mindent, 
hogy megmaradjanak! Mert a magyar paraszton áll vagy bukik a magyar-
ság, az egész magyar nép. 

Így válik Veres Péter Suli Kis Vargája pozitív hőssé népünk nagy 
megmaradási harcában. A mai idő, amikor nap mint nap vészbíróságok 
ítélkeznek dolgos, becsületes magyar parasztok felett, nem alkalmas a 
kiállásra. A parasztnak az eszét kell elővenni, a furfangosságát, mert azzal 
még menti a menthetőt. A magyar olvasó és a magyar paraszt nemcsak 
azt látja, hogy mit ír Veres Péter, de a sorok között észre veszi, mit is 
gondol és értett Suli Kis Varga történetéből. így születik meg az iroda-
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lomban is a modern Tiborc alakja, amely ha követőkre talál, egy országot 
menthet meg. 
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KOMÁROMI ISTVÁN 

Két francia folyóirat57 
Economie et Humanisme, Lyon, Szerk.: J.-L. Lebret. 2. Esprit, Paris, 
Szerk: A Béguin és J.–M. Domenach. 

 
Különös feladatra vállalkozunk: könyv-recenziók között folyóiratokról 
emlékezünk meg. Olyan rangra emelünk néhány a mindennapok harcaiba 
beleavatkozó, elavulástól cseppet sem óvott oldalt, amely eredetileg csak 
a „komoly”, a „maradandó” könyvet illeti meg. 

Miért tesszük ezt? 
Korunk némely nagy mestere megtanított arra, hogy ami nagyonis az 

időbe van ágyazva, sokszor fontosabb, mint ami időtlen. Gábriel Marcel 
nevét említem, aki a francia exisztenciális bölcselet egyik vezető elméje. 
Gábriel Marcel különösen kiemeli a történetiség jelentőségét. Csak az az 
emberi, csak az a fontos, csak az a magyarázható, ami történeti. Ez a taní-
tás intelem az intellektuellek felé: ne meneküljenek az őskori kövületek 
vizsgálatába, ne zárkózzanak be a múzeumok és képtárak porosodó kiállí-
tási tárgyai közé. A jelenben kell élni, a múltban is a jelenszerűséget és a 
mával való összefüggését kell keresni. Ez az oka, hogy a jelen harcaiban 
résztvevő, sőt sokszor irányított folyóiratokkal a maradandóság dicsősé-
gére számottartó könyvek között foglalkozunk. 

Az Economie et Humanisme már címében hordja a nagy útmutatást, 
amelyre korunknak szüksége van: Nemzetgazdaság és Emberiesség. A 
folyóirat 10 esztendős. Lyon mellett szerkeszti egy visszavonultan élő 
közgazdász-szociológus csoport J.-L. Lebret irányításával. Nemrégiben 
sokszorosított tájékoztatót adtak ki, amelyet a világ minden részében élő 
olvasóiknak elküldték. A tájékoztató tömören összefoglalja célkitűzései-
ket: a gazdasági életet az ember uralma alá kell helyezni. Nem szabad 
tűrni, hogy a gazdasági tényezők (a gép, a tőke, a munka), továbbá a lé-
lektani vagy szociológiai faktorok (pl. a falu-város feszültség) emberte-
lenné tegyék életünket. Az Economie et Humanisme a Marx által helye-
sen felismert „aliénation” ellen küzd, felfedezve olyan tényezőket is, ame-
lyekre Marx nem gondolt. 

Az Economie et Humanisme nemcsak folyóirat, hanem mozgalom is. 
Franciaországban évenként megtartják az Economie et Humanisme napo-
kat, amikor több száz, néha ezer fiatal értelmiségi, munkás és paraszt ta-

                                                           
57 Megjelent a Látóhatár 1953. évfolyam 5. számában. 
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lálkozik. Egyszer alkalmam volt EH napokon résztvenni. Nem üres szó-
noklatokat, nem testvériségi vagy progresszív megnyilatkozásokat hallot-
tam. Az EH a maga sajátos munkamódszereit igyekszik a résztvevőkkel 
elfogadtatni: megtanítja őket az „ankét”-módszerre. Az EH embereinek 
ugyanis az a véleménye, hogy csak ez a módszer vezet a valóság tényle-
ges, dogma- és előítéletmentes megismeréséhez. Csak ezzel kerülhetünk 
közelebb az emberi problémákhoz. Az ankétozók csoportosan, gondosan 
kiválogatott kérdőívekkel kiszállnak a kiszemelt területre és kérdeznek. A 
statisztika számadatai helyett vagy azok kiegészítéseként igyekeznek 
megtalálni a leírással és pontos, részletes elemzéssel megállapítható való-
ságot. A közvéleménykutatásból jól ismert „échantillonage”, tehát „min-
ta“-módszerrel dolgoznak. Kiválasztanak egy bizonyos társadalmi cso-
porthoz tartozó embereket és az itt nyert tapasztalatok alapján következ-
tetnek az egész társadalmi csoport (vagy réteg) helyzetére. Az EH külön-
leges ankét-módszereit hosszú évek munkájával annyira tökéletesítette, 
hogy az egyik legtekintélyesebb francia kiadó, a Presse Universitaire 
Française felkérte J.-L. Lebret-t a módszerek kézikönyvben való össze-
foglalására. A kézikönyv szép kiállításban „Manuel de l’Enqueteur” cí-
men jelent meg. Második kötete, az „Enquete rurale“ a mezőgazdasági 
szektor sajátságos vizsgálati módszereit fejtegeti. 

Az Economie et Humanisme-nek, bár apostoli szellemű, nem-
akadémikus, avantgarde kezdeményezés, sikerült magára vonnia az egye-
temi körök figyelmét is. A lap ma már ott tart, hogy európai hírű tudósok, 
mint A. Sauvy, a francia demográfiai intézet igazgatója, továbbá minisz-
terek is részt vesznek a lap által rendezett tanulmányi napokon. A folyó-
iratba gyakran írnak prominens tudósok és politikusok. Az EH mégsem 
veszített dinamizmusából, merész szelleméből és bátor gazdasági tanítá-
sainak erejéből. Állíthatjuk, hogy külön Economie et Humanisme-
doktrina fejlődött ki. Tételei így foglalhatók össze: 

A nemzeti keretekben kialakult szocializmussal szemben az EH hang-
súlyozza, hogy az emberi nyomorúság egyik fő oka a nemzetek közötti 
gazdasági kiegyenlítetlenség. Ezért a nemzetközisítés (nem az államosí-
tás) mellett foglal állást. Ugyanakkor bírálja a mai nemzetközisítések 
trösztök és magánosok javára meghamisított jellegét. (Pl. a Schumann-
tervet a gyakorlatban.) Hangsúlyozza továbbá az önálló gazdasági területi 
egységek kialakításának szükségét, a nemzeti komplexumokon belül. 
Ezek az egységek sokszor nem azonosak az egyes országok közigazgatási 
egységeivel (megyék), hanem igazodnak a gazdasági alapadottságokhoz. 
Az irányelv: egy-egy gazdasági terület-egység szükség esetén állítsa elő 
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az elsőrendű fogyasztási javakat. Nem az a döntő szempont, hogy a gaz-
dasági egység mennyivel járul hozzá a nemzetgazdaság egész termelésé-
hez, de az, hogy mennyire tudja biztosítani a lakosság szükségletét és 
mennyire tudja megakadályozni, hogy az emberek éhenhaljanak. (Ez a 
követelmény éles ellentétben van a szovjet tervgazdálkodás nehézipart 
túlfejlesztő politikájával). Az EH harmadik irányelve, hogy bizonyos 
tervgazdálkodást szükségesnek tart. Ezt az előbb említett alap-területek 
kialakítása egyébként is elengedhetetlenné teszi. Hasonlóképpen tervre 
van szükség az egymás mellett élő „önálló” gazdaságok összeegyeztetésé-
re. Az EH szükségesnek tartja továbbá az elsőrendű fogyasztási cikkeket 
termelő és elosztó vállalatok állami, illetve (ha lehet) nemzetközi ellenőr-
zését, bizonyos esetekben tulajdonbavételét. Az embert ugyanis elsősor-
ban nem az érdekli, hogy a szén és az acél kinek a kezében van, de az, 
hogy biztosítva van-e kenyere, cukra, szene, mindennapos szükséglete. 
Természetesen a közgazdaságban a dolgok összefüggnek. Mi lenne, ha 
egyszer nem messziről, nem hátulról és felülről, de közvetlenül ott tágíta-
nánk a csizmán, ahol szorít? Nem az acélpiacnak kell irányítania az élel-
miszerpiacot, de fordítva! Az EH végezetül vallja, hogy ezeknek a téte-
leknek politikai következményei is vannak. Az ismertetett elmélet nem 
alkalmazható olyan politikai életben, amely háborúra van beállítva. Ezek 
a tanítások nem alkalmazhatók imperialista hátsógondolatok mellett. Az 
Economie et Humanisme elmélete csak olyan országban és világban ér-
vényesülhet, amely az életre és nem a halálra, a békére és nem a marako-
dásra készülődik. Nem vitás, hogy az EH küzdelme kiegészítésre szorul. 
A folyóirat nem politizál. Ez az egyetlen hiányosság, amit szemére vethe-
tünk. Az EH elgondolásai egy nemzetközileg megszervezett, békés világ-
ban hasznosak lehetnek. Ma elméletiek... de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a jövőben nagyon is gyakorlatiakká válhatnak. 

Az Esprit politikai téren mintegy kiegészíti az Eccnomie et Human-
isme munkáját. Az Esprit a Nyugat rossz lelkiismeretének ostora. Ez az 
ostor – keresztény hagyományokból fonódott – talán többször fejünk fe-
lett suhogna, ha mindig szigorú erkölcsi mértéket alkalmaznánk magunk-
ra. Az Esprit a politikában azokat az irányelveket igyekszik megadni, 
amelyeket követve az ember emberré-válását, a humanizmust a mai adott-
ságok között elérhetjük. A feladat nagy, sőt vakmerő, hisz olyan sokan 
kínálják ma az emberiesség portékáját. Olyan sok az álpróféta! 

Az Esprit legtöbb munkatársa katolikus. Azt gondolhatnék, hogy van 
szilárd keresztény alapjuk a problémák megoldásához. Csakhogy a folyó-
irat köre nem éri be olyan általános és elvi megállapításokkal, amelyeknél 
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a pápai megnyilatkozások szükségképpen megállanak. Azt tartja, hogy a 
keresztények tehetetlenek, a kereszténység csődbe jutott. A problémákon 
maga igyekszik úrrá lenni és segíteni a bajokon. Ebből az igyekezetből 
született meg a perszonalizmus, amelyet a folyóirat magáénak vall és 
amely véleménye szerint a hit földi, politikai kiegészítője. A 
perszonalizmusról bölcseleti körökben azt mondják, hogy megbukott. A 
valóságban – mint gondolkodási mód – diadalmasan hódít széles társa-
dalmi rétegekben. Központi gondolata az intellektuális tisztaság és az 
erkölcsi tökéletesség a személy szolgálatában. 

Míg az Esprit megalapítója, Emmanuel Mounier kísérletet tett a ke-
reszténységet „kiegészítő” perszonalista politikai bölcselet megírására, a 
mai Esprit érdeklődésében és munkájában nagyobbrészt negativ. Az ápri-
lisi szám tartalma például: A főszerkesztő, Béguin kritikai vezércikke a 
fanatizmusról. A Finaly eset, a francia közvéleményt erősen foglalkoztató 
új Dreyfuss-ügy (az Esprit katolikus oldalról nézve, de Dreyfuss–
barátként kezeli az ügyet, bírálja más katolikusok felfogását). Domenach 
írása a „meghamisított Európáról”. A cikk a Schumann-terv alapján léte-
sített Szén- és Acélközösséget bírálja, mondván partikuláris célokat szol-
gál. Fejtő Ferenc írása a prágai perről, a szerző sokszor nagyon is egyéni 
magyarázatával, a kommunizmus moszkvai elkötelezettségei bírálatának 
szellemében. Az irodalmibb tartalmú számokban az Esprit ugyancsak a, 
korszerű (bevezetőnkben helyeselt), kritikai írásokat mutatja be. Például a 
júliusi számban a német Georg Buchner (egy Kaffka előfutár) novelláját. 

Sajnálatos, hogy a bírálatokból még negatívan, közvetve sem születik 
egységes, építést inspiráló állásfoglalás. Ez az Esprit hiánya és hibája. 
Szerkesztőinek nincs konstruktív érzéke. A járható út keresése éppúgy 
hiányzik, mint az elméleti konstrukció. Alig van olyan cikk az Esprit 
legutóbbi évfolyamaiban, amely az építést szolgálná. A konstruktív szel-
lem hiánya sokszor kritikájukban is felfedezhető. Bíráló cikkei nem egy-
szer a kérdések irreális halmazatát vetik fel. A Mindszenthy ügyet például 
abból a szempontból vizsgálta, hogy a bíboros reakciós volt-e vagy sem. 
Az a szempont, hogy reakciósság miatt (tehát meggyőződés, vélemény 
miatt) senkit bíróság elé állítani nem lehet, még csak fel sem ötlött. A 
Rajk-perben azért háborodott fel a lap, mert az elítéltben a Moszkvától 
való függetlenülés áldozatát látta. Rajkot a titoisták közé sorolta, egysze-
rűen azért, mert a budapesti propaganda ezt a vádat emelte ellene. Az 
Esprit magatartása ilyen és hasonló politikai ügyekben emlékeztet a fran-
cia intellektuellek irreális, sokszor megfoghatatlan magatartására. Például 
a Garry Davis ügyben. Garry Davis, a holdkóros világcsavargó, a félbo-
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lond világpolgár, mint ismeretes, lefeküdt az ENSZ palota bejáratánál és 
mindaddig nem volt hajlandó helyét elhagyni, amíg a közérdeklődés felé-
je nem fordult. Azt hirdette, hogy a világpolgárok, a nemzetiségüket leve-
tő emberek mozgalma, átnyúlva az országhatárokon, megteremthetik a 
békét. Sokan csatlakoztak hozzá. Olyan személyiségek is, mint pl. Albert 
Camus. Miért? Hogyan hihettek ilyen naivitásban? Nem fogták fel, hogy 
a sztálini Szovjetunió még csak be sem engedi Davist és társait? 

És mégis, a lelkiismeret legmélyére szinte csak az Esprit tudott hatolni, 
önvádjaival – sokszor képtelen önvádakkal – szétmarcangolja a nyugati 
világ életfelfogását, életmódját, politikai tételeit. Valahányszor ezt teszi, 
felmerül bennünk a kérdés: jó-e, helyes-e a polgári társadalom, amelyben 
élünk, mit tartunk a post-fasizmusról, mit a parlamentarizmus amerikai 
formájáról, stb., stb. Szükségünk van az állandó figyelmeztetőre hogy 
miközben a gonosz ellen harcolunk, ne veszítsük el saját lelkünket. 
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BORBÁNDI GYULA 

Írástudók vizsgája58 
Peter de Mendelssohn: Der Geist in der Despotie, Versuche über die 
moralischen Möglicbkeiten in der totalitären Gesellschaft, Berlin 1953, 
Herbig Verlag. 

 
Peter de Mendelssohn 1933 áprilisában apjával Berlin utcáin sétált. Meg-
ütközéssel látta, hogy nemzetiszocialista SA-emberek zsidó üzletekben 
erőszakoskodtak. Megdöbbent. Nyomban elhatározta, hogy emigrál. 
Személy szerint még nem volt baja a rendszerrel. Nem üldözték, nem 
bántották. A légkört azonban szabad ember már nehezen viselte el. Men-
delssohnnak el kellett hagynia az országot. Belső kényszerből. 

A könyv ezzel a személyes vallomással kezdődik. Négy olyan íróról 
szól, akik nem érezték a belső kényszert és a nemzeti szocializmus lég-
körét elviselték. Mendelssohn nem azt kéri számon tőlük, hogy miért nem 
emigráltak, csak neheztel, hogy egyetlen szavuk sem volt a hitlerizmus 
ellen. A kötet négy essayt tartalmaz. Négy író portréját. A négy író: Knut 
Hamsun, Jean Giono, Ernst Jünger és Gottfried Benn. 

Napjainkban gyakran merül fel a kérdés, milyen okok és körülmények 
vezetnek önálló szellemeket, kitűnő alkotókat, tudósokat és művészeket a 
totalitarizmushoz. Akár úgy, hogy támogatják a kártékony társadalmi 
rendet, a rossz államot, az egyéni jogok és szabadságok elnyomását, akár 
úgy, hogy elviselik az ilyen rendszer légkörét, anélkül, hogy egy hanggal 
vagy gesztussal is bírálnák az önkényuralom elveit és módszereit. A 
kommunista intellektuellekről és társutasokról többé-kevésbé tudjuk, ho-
gyan lettek a kommunizmus megszállottjai vagy hallgatólagos támogatói. 
A kiábrándult kommunisták és társutasok megírták csalódásuk őszinte, 
sokszor fájó, önmarcangoló történetét. Megírták azt is, miért csalódtak a 
kezdetben szépnek látszó ideálban és mi indította őket el – Köstler ked-
venc kifejezésével – a Capua felé vezető útra. A kommunista és kommu-
nistabarát intellektuellekről nagyon sokat tudott meg a világ. Annál keve-
sebbet azokról, akiket a nemzeti szocializmus kerített hatalmába, vagy tett 
bizonyos szempontból vakká és érzéketlenné. Nagyon kevés volt nemzeti 
szocialista értelmiségi írta meg önvallomását, találkozását a nemzeti szo-
cializmus gondolatvilágával és kiábrándulását a hamis ideálokból. Igaz, a 
nemzeti szocializmus és a fasizmus lényegesen kevesebb jeles alkotóval, 
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tudóssal és művésszel dicsekedhetett, mint a kommunizmus. Európa iro-
dalmának legnagyobbjai közül egyedül Knut Hamsunt vallhatta magáé-
nak. De őt sem, mint meggyőződéses és tudatos nácit, legfeljebb mint 
naiv és jószándékú társutast. Mi ennek az oka? A vélemények megoszla-
nak. Talán az a körülmény, hogy a kommunizmus az egész emberiséghez 
kapcsolja elveit és tantételeit. A nemzetiszocializmus és a fasizmus kü-
lönféle válfajai az elitre vagy egy bizonyos fajra és nemzetre appellálnak. 
Talán ezért volt rokonszenvesebb a kommunizmus az emberiségben és 
messzibb távlatokban gondolkodó íróknak és művészeknek. Hogy a jeles 
írók és tudósok miért lettek ncmzetiszocialisták, vagy a nácizmus hallga-
tólagos támogatói, nem tudjuk. Akik erről hiteles vallomást tehettek vol-
na, hallgattak vagy ha megszólaltak, mentegetőztek. Így kívülállóknak 
kellett megkísérelnie a probléma megoldását. 

Mendelssohn könyve a fenti kérdésekre igyekszik választ adni. Négy 
jeles író esetén akarja megmutatni a nemzeti szocializmus hatását a kora-
beli szellemi emberekre. Sikerült-e vállalkozása? 

A négy tanulmány több szempontból elüt egymástól. Vizsgálódásaiban 
váltakoznak a szempontok és a mércét, amely mellé kiválasztott íróit állít-
ja, hol feljebb emeli, hol lejjebb ereszti. Attól függ, hogyan vélekedik – 
mint olvasó – az érdekeltek írói életművéről. Sokszor azon kapjuk rajta, 
hogy politikai szigorát az esztéta és irodalomkritikus reakcióihoz igzítja. 
Hamsunnal és Gionoval szemben mélységes tisztelet és bámulat vezeti. 
Hamsun valószínűleg kedvenc írója és ezért sokkal többet időzik a 
hamsuni életmű irodalmi, mint politikai oldalánál. A nagy norvég író 
iránti tisztelet és bámulat befolyásolja a politikai vizsgálatot és kritikát. 
Pedig az olvasó erre kíváncsi. Az író ezt ígéri. Jüngernél már kevesebb 
személyes rokonszenv befolyásolja Mendelssohnt. A vizsgálóbírói szigor 
erősödik. Bennel szemben már könyörtelen. Munkájából kiválogatja az 
1933–34-es megnyilatkozásokat és a háború után, 1949-ben írt vallomása-
it. Ízekre bontja Benn tételeit, későbbi mentegetődzéseit és beismeréseit. 
Szenvedélyesen vitatkozik. Mendelssohn könyvének egyik legnagyobb 
hiánya, hogy sokkal inkább az érintett írók irodalmi alkotásainak gyökere 
után kutat és nem azt vizsgálja, hogy mi vezette őket tévedéseikhez, bot-
lásaikhoz. Ez legszembetűnőbb a Hamsun–tanulmányban. A terjedelmé-
ben is legjelentősebb essay nagyszerű képet ad Hamsun irodalmi értékéről 
és nagyságáról. Megtudunk számtalan apróságot életéből, műveinek szü-
letéséről és a költő belső fejlődéséről. Arra viszont nem kapunk választ, 
milyen indokok vezették a nemzetiszocializmushoz és Quislinghez. Mivel 
magyarázható a népbarát és hajdan a demokráciát helyeslő író vaksága és 
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érzéketlensége a nácizmus őrületével szemben. Mendelssohn pontosan 
tudósít arról, hogy Hamsun városgyűlölete ellenére is rajongással szerette 
a mozit, az autót és a város többi technikai berendezését. Értesülünk arról 
is, hogy kedvenc dala a „La Paloma” volt, szenvedélyesen gyűjtötte a 
spárgát és a papírost, de nem tudjuk meg, miért ment el a bécsi náci 
ujságírókongresszusra 1943-ban. Mendelssohn nagyszerű sorokat szentel 
Hamsun háború utáni nosztalgiájának Amerika után, de az olvasó inkább 
arra lenne kíváncsi, hogyan keletkezett a náci Németország iránti rajongás 
és kritikátlan bámulat. Megértjük Mendelssohn ki nem mondott szem-
pontját, hogy Hamsun és Giono esetében a politikai állásfoglalás eltörpül 
az írói működés és alkotás mellett. Ez igaz. De akkor miért éppen 
Hamsunon és Gionon vizsgálja a nácizmus hatását az alkotókra? Termé-
szetesen könnyebb a helyzete Jüngerrel és elsősorban Bennel. Itt már ele-
venére tapint, bár mindig több az analízisnél a kritikai elem. Jünger és 
Benn esetében is jobban érdekelt volna bennünket a nácizmushoz való 
elszegődés útja és módja, mint Mendelssohn kritikai megjegyzései Jünger 
esztétikai elveihez és Benn politikai nézeteihez. 

Mendelssohn könyve hibái és hiányai ellenére is nagyszerű kísérlet. 
Vállalkozása nem hiábavaló, mert kinyitja a szemet és tágítja a látókört. 
Legnagyobb érdeme, hogy egy kitűnő író és esztéta irodalmi eszközeivel 
– szép német nyelven és helyenként megkapó kritikai érzékkel – mutat rá 
az írástudók felelősségére, a leírt szó fontosságára. A szellem embere nem 
lehet érzéketlen és vak, amikor az ember jogairól és szabadságáról van 
szó. Nem támogathat olyan rendszert, amely erőszakra és a szellem elfoj-
tására támaszkodik. Az író, aki az önkényuralmat támogatja vagy hallga-
tásával legalizálja, nem igényelheti a jogot, hogy műveit csak esztétikai és 
stilisztikai szempontból vizsgálják. Mendelssohn határozott nemmel felel 
a kérdésre, amelyet François Bondy így fogalmazott meg: Vajjon Charles 
Maurras tanulmányai, amelyekben sikerrel ösztönzött Jean Jaures meg-
gyilkolására, csak stíluskritikailag értékelendők? 
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VÁMOS IMRE 
Krisztina és a király59 
Zilahy Lajos: Krisztina és a király. – Regény. 250 oldal. 1958. Lincolns-
Prager (Publishers) Limited. 3, Kenton Street, London, W.C. 1. 

 
Három olyan könyv jelent meg a háború utáni Magyarországon, 1945–48 
között, amely élénk irodalmi visszhangot váltott ki. Szabó Lőrinc „Tü-
csökzene” című verseskötete, Németh László „Iszony” című regénye és 
Zilahy „Ararát”-ja. Mindhárom könyv a múltat vizsgálja. A 
„Tücsökzené”-ben Szabó Lőrinc élete elevenedik meg, a könyv kétségte-
lenül a magyar irodalom legszebb önéletrajza. Németh László „Iszony”-a 
lélektani regény, házassági tragédiát tárgyal egy hazug és hamis világban. 
Nem tudjuk: ez a „cifra-nyomorúságos” világ determinálta a szereplők 
életét, avagy önmaguk végzetéből vergődnek sorsuk csapdájában? A 
könyv mindenesetre a magyar próza egyik legfinomabb remeke. Az „Ara-
ráf” inkább kísérletnek számított, 500 oldalon keresztül magyarázatot 
próbált adni a legizgalmasabb kérdésre: hogyan jutottunk el idáig? A re-
gény a magyar feudalizmus társadalomrajza – az araráti kastély árnyéká-
ban. 

Talán Zilahy is érezte a probléma bonyolultságát és a történelem szö-
vődményesebb matériáját, amikor most az „Ararát” nyersanyagából kira-
gad egy darabot és azt próbálja tökéletes szerkezetű, önálló alkotássá 
gyúrni, alakítani. A „Krisztina és a király” olvasása után világosan lát-
juk: az „Ararát” csupán massza volt, a magyar feudalizmus afféle Noé-
bárkája, azzal a különbséggel, hogy nem egy pusztult világ mentette át 
magát benne a jövőbe, hanem az író nyúlt bele, mint egy lomtárba, hogy 
egy-egy személy sorsán keresztül történetet mondjon a múltról. Zilahy 
könyve 1947-ben óriási sikert aratott, a nagy kérdésre azonban csupán 
felületes, felszínes választ adott. Maga is beismeri, a „Krisztina és a ki-
rály” előszavában, hogy az „Ararát” csonkán és fésületlen formában lá-
tott napvilágot. A kommunista kritika azonban nem ezért marasztalta el. 
A polgári, „amerikai” életforma propagálását látta benne. A könyvet azóta 
régen betiltották és ha most Zilahy részleteiben feldolgozza, nem valószí-
nű, hogy eredeti formájában mégegyszer megjelenik. 

A „Krisztina és a király”, amely a londoni „Magyar Írók 
Könyvesházá”-nak második kiadványa a Márai kötet után, a királydrámát 
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tárgyalja. Központi problémája IV. Károly megkoronázása, uralkodása és 
tragikus halála. Mindez egy rajongó szerelmes magyar arisztokrata lány, 
Dukay Krisztina naplóján keresztül vonul el előttünk, a naplószerű írások 
minden feszültségével, érdekességével, szerkezeti tömörségével és pikan-
tériájával. A könyv ennyiben Németh László „Iszony”-ára. emlékeztet. 
Abban is, itt is első személyben beszél az író és ez az első személy: asz-
szony. Mindkettő idegeiben éli a világot és mindkettőben van valami 
meghatározhatatlan vágy létük igazolására. Kárász Nelli komor eltökélt-
séggel és büszkeséggel ragaszkodik ahhoz a világhoz, ahonnan tulajdon-
képpen régen lecsúszott és megveti paraszti-kispolgári környezetét. 
Dukay Krisztina egész énjét betölti a király, ő is hamis világban él és van 
benne bizonyos megvetés osztályával szemben. Lenézi apját, duhajkodó–
főúri életmódja miatt és megveti anyját, aki az egész világháború kataszt-
rófájában csak egy dolog nyitját tudakolja: „Was ist ein Tank eigentlich?” 

A regény, mint az utolsó fejezetből ki is tűnik, a valóság és a költészet 
vegyülete. A valóság benne az, amit a történelemből mindannyian isme-
rünk: a Habsburg-ház tragikus bukása. A regényben ugyanis csak a tragi-
kus bukást látjuk, a logikát nem. A Habsburg tragédia oka több volt az 
uralkodó osztály züllöttségénél (amely Zilahy regényében elég pornográf 
formában elevenedik meg) és a vesztett háború konzekvenciájánál. A 
monarchiát végső soron a dunavölgyi népek ébredő nacionalizmusa sö-
pörte el, miután képtelennek bizonyult arra, hogy demokratikus, modem 
keretbe fogja össze a különböző ajkú és fajú népeket. A költészet Kriszti-
na tulajdonképpeni naplója. Itt is igazat kell adnunk Arany Jánossal az 
írónak („Nem a való, de annak égi mása...”), aki felmenti Krisztinát a 
történelmi hűséghez való ragaszkodás alól. A naplót épp az emeli a költé-
szet világába, hogy a történet az író idegeiben, képzeletében, vágyában és 
szenvedélyében transzformálódik élménnyé. Nem fontos, hogy a cselek-
mény megtörtént-e és valóban úgy történt, ahogy írva van. Nem fontos, 
hogy Krisztina valóban olyan lényeges szerepet játszott a királydrámában, 
mint ebben a regényben. Lehet, hogy egyáltalán nem is létezett. „A lélek 
a fontos, amely ezt a roppant méretű drámát áthatotta.” 

Az araráti kastélyban kezdődik és Madeira szigetén fejeződik be, a ki-
rály halálával. Araráthoz ötvenkétezer hold szántó tartozott, ehhez jött 
negyvenezer hold erdő Csíkmegyében, a tizennyolcezer holdas gerei bir-
tok, féltucat palota Budán, kilenc fővárosi bérház, a bócsi palota, egy sze-
rényebb háromemeletes ház Párizsban, két gőzmalom, egy cukorgyár, az 
erdélyi fűrésztelepek, egy rézbánya, nyolcezerötszázhatvankét szarvas-
marha, háromezerszáznegyven ló, több mint húszezer birka, 
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ötezerhatszáztizenkét sertés és körülbelül huszonötezer aprójószág. Ebbe 
a vagyonba született bele az úr 1868. esztendejében az ősi Dukay család 
sarja: Dukay István gróf. A fiatalabbik gróf hü maradt honfoglaláskori 
ősei foglalkozásához: életét főként kalandozásokkal és vadászattal töltöt-
te. Amikor eljön az idő, megházasodik és képviselővé választtatja magát. 
Házasságukból öt gyermek születik, sorrendben a második Krisztina. A 
regény az ö sorsát akarja elmesélni. 

Krisztina gyermekkorát bélhurutok, mandulagyulladások, szamárkö-
högések és bőrgyulladások között töltötte el. Tizenhároméves korában 
azonban, amikor hajadonná serdül, ledobja betegségeit, mint kígyó a bő-
rét. Magas, arányos, álmodószemü komtessé fejlődik. Még gyermeklány, 
amikor felügyelőnője gondatlansága következtében a fürdőházban baleset 
éri. Svájcba viszik, eltussolják a szégyent. A sors Budán lép az életébe, 
egy vajákos asszony személyében. Megjósolja neki, hogy fontos felada-
tok várnak rá. Krisztina ettől kezdve hivatást érez magában egy meghatá-
rozhatatlan történelmi feladat betöltésére. Az egyik családi fogadáson 
megismeri Károly főherceget, a presumptiv trónörököst. Ettől kezdve 
megnyílik a napló, előbb a szívében, majd az íróasztalán és a Habsburgok 
története vegyül egy fiatal arisztokrata lány képzeletével és hideg szenve-
délyével. Egymást követik az események: Szarajevó, a világháború („mi-
re a levelek lehullnak, itthon leszünk”), Ferenc József halála, a koronázás 
pompája, a hadiszerencse változása, Amerika hadbalépése, a fiatal császár 
őszinte békekísérlete, az összeomlás, a forradalmak, a száműzetés, a haza-
térési kísérletek, Madeira és a halál. Krisztina mindenütt ott van, elkíséri a 
császárt, szinte az események fölé emelkedik. Naplójában megszemélye-
sednek különféle énjei és e személytelen személyek társaságában rohan a 
cselekmény a végkifejlés felé. A könyv utolsó része mélyen emberi, elha-
gyatottságában mutatja be a harmincegynéhányéves császárt, kinek mell-
kasában már végső rohamra készülődik a láz. Egy ködös koratavaszi reg-
gelen beteljesedik a végzet és a vajákos asszony jóslata: „És te a király 
szívét egyszer a kezedben fogod tartani...” 

Közben felvonul a regényben az egész magyar uralkodó osztály. A ko-
ronázáson mindenki jelen van, aki számít az akkori Magyarországon. A 
Dukay ház a nemzetközi arisztokrácia találkozóhelye. Megismerjük a 
király környezetét és azt a néhány főurat, akik a legválságosabb időben az 
ország sorsát intézik. Még az orosz forradalom szele is Ararátra lendíti 
Dimitrij bácsit leningrádi birtokáról. Csak egy valaki hiányzik a regény-
ből és ennek a rétegnek a világából. A nép. Azok a földtúró milliók, akik-
nek a bőrére megy az egész háborúsdi és királyosdi. Helyesebben: itt-ott 
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felbukkan modern Tiborcként. hogy méginkább éreztesse a kontrasztot. 
Néhol Kalap János hajtó személyében, akit Dukay István hasbalőtt egy 
hajtóvadászaton. Az orvos hatvanhárom nyúlserétet szedett ki Kalap Já-
nos hasából, az öreg Kalap mégis hat hónapig nyomta az ágyat, de szíve-
sen nyomta volna másik hat hónapig is – teszi hozzá Zilahy –, mert fájda-
lomdíj fejében tíz hold földet és egy fejőstehenet kapott az uradalomtól. 
Azután ott van Fürdős Laci alakjában, hogy egy pillanatra beleszóljon 
Krisztina életébe. Fürdős Laci különben megszökik a katonaságtól, kom-
munista lesz és a proletárdiktatúra bukása után Oroszországba menekül. 
Nem csodálkoznánk, ha valamelyik folytatásban megjelenne huszonöt 
évvel később, az orosz hadsereg egyenruhájában. Végül ott találjuk a 
„népet” a koronázáson, a Vár egyik mellékutcájában, amint mankóikra 
támaszkodva éneklik a „Snájder Fánit” és az „őrmester úr fekete subáját”. 
ők eleget tettek hazafiúi kötelességüknek. 

Az a fiatal nemzedék, amely a két háború között vagy a száműzetés 
éveiben a külvárosok és falvak világából emelkedett értelmiséggé, külö-
nös szomjjal és izgalommal kutatja, összefüggéseiben keresi a magyar 
tragédia okait. Tisztában van azzal, hogy a történelemben okok és okozati 
összefüggések determinálják egy nép sorsát és jövőjét, mert nemcsak az 
anyagra, de a helyzetekre is vonatkozik, hogy semmi sem jön létre önma-
gától. Ebből a szempontból Zilahy könyve adalék a múlt megismeréséhez 
és különös érdeklődésre tarthat számot. A Dukayak világa egy rész volt a 
magyarság történetében, végzetük népünket is magával rántotta a kataszt-
rófába. Igaz viszont az is, hogy a külső körülmények, a Duna völgyére 
leselkedő nagyhatalmi törekvések korról-korra gátat vetettek a küszöbön-
álló nemzedékváltásnak és a Fürdős Lacikat immár másodszor hajtották a 
kommunizmus karjaiba. Nagy kár, hogy Zilahy regényében mégis a lélek-
tani rész az érdekesebb: a napló. Társadalomrajzát, jellemeit, főúri vilá-
gát változatlanul felszínesnek érezzük, nem hatol a mélybe, mint Kriszti-
na lelkivilágában. Nem is társadalomrajz ez, inkább adomagyűjtemény, 
amelyet a siker érdekében néhány sikamlós anekdótával fűszerezett. A 
magyar feudalizmus sokkal szövevényesebb és szociológiailag bonyolul-
tabb képződmény volt, semhogy néhány szellemes – és jellemző – 
anekdótával el lehetne intézni. 

Ez a kettősség észrevehető a szerkezeten is. Törést érzünk a napló és a 
regény többi része között, jóllehet sokkal egységesebb és tökéletesebb, 
mint az „Ararát” volt. Zilahy akkor kezd nem a közönség, hanem az iro-
dalom számára írni, amikor átadja a tollat Krisztinának. Ez a rész, véle-
ményünk szerint, felülmúl minden eddigi Zilahy könyvet. Egy ideges, 
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büszke, problematikus, hideg szenvedélyű nő lelkivilága nyílik meg az 
olvasó előtt minden mélységében és titokzatosságában, magában rejtve az 
osztály, a faj és a babonás elhivatottság terheltségét. A cselekmény magá-
val ragadja, helyesebben már-már ö irányítja a cselekményt, amely csak 
azért ragaszkodik a történelemhez, mert mégsem lehet elrendelni, hogy 
minden másként volt. – Krisztina naplója valóságos lélektani regény tör-
ténelmi háttérrel és az olvasó szinte sajnálja, hogy a rejtélyes halál véget 
vet a képzelet és az idegek játékának is ebben a rejtélyes női lélekben. 
Ezen a ponton a „Krisztina és a király” a legjobbansikerült női lélektani 
regények sorába emelkedik. 

Végül néhány szót a kiállításról. Elismerésreméltó az a gyönyörű kön-
tös, amelyben a londoni könyvesház kiadványait megjelenteti. Nyomás, 
tördelés hibátlan, az olvasó azonban annál többet bosszankodik a szinte 
oldalanként előforduló helyesírási és elírási hibák miatt. Ha nincs magyar 
szedő, legalább a javító tudjon magyarul beszélni vagy olvassa figyelme-
sebben a korrektúrát. A Zilahy regény nem érdemelne ennyi sajtóhibát. 
Vagy talán ez is a magyar író végzete lett? Könyve előszavában említi, 
hogy írni pennával is nehéz, vándorbottal még nehezebb. Nos, a vándor-
bot ezúttal kétségtelen sikerek felé vezeti az írót. A száműzött magyarok 
kis könyvtára pedig ismét egy jó könyvvel gyarapodott. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Teleki Pál halála egy angol regényben60 
Ann Bridge: A Place to Stand. London, 1953, 298 l. 

 
Sohasem árt tudni, mit gondolnak egy népről hivatásos idegen szemlélői. 
Mit gondoltak például a Budapesten állomásozó angolok az 
országpusztítások közé szorult semleges magyarokról a háború első ne-
gyedében? Mit jelentettek kormányuknak, Londonban, Churchillnek, aki 
már százával küldözgette a bombázó gépeket Hitler csapatai s a neki dol-
gozó hadiüzemek fölé? Ezekre a jelentésekre nyit egy kis kémlőnyílást, 
rézsútos pillantást Ann Bridge regénye: A Place to Stand, ami ezúttal 
körülbelül úgy fordítható, hogy Vesd meg a Lábad, Állj meg a Helyeden. 
A jónevű írónő Budapesten élt a válságos esztendőkben, ott érte Lengyel-
ország bukása s a lengyel hadsereg szétszóródása, látta a menekültek tö-
meges befogadását Magyarországra s később a Belgrád felé ledörgő né-
met tankokat az alsó rakodóparton. Közel volt ahhoz az íróasztalhoz is, 
amelyen a magyarországi jelentések készültek. Ann Bridge: az akkori 
budapesti angol követ felesége. Tíz esztendeig várt, amíg elárulta, hogy 
mit gondolt ö, hogy mit gondoltak az angolok Teleki haláláról. 

Budapesten történik a regény, pár hétalatt, 1941 tavaszán. Első felében 
oltja ki a revolvergolyó a magyar miniszterelnök életét, utolsó lapjain 
vastag füstoszlop száll fel a szétbombázott Belgrádról. A két tragédia közt 
egy Budapesten lakó fiatal amerikai lány kimenekít három lengyel mene-
kültet s katonai titkukat a magyar fővárosra szabaduló német titkosrend-
őrök gyűrűjéből. Fokról-fokra csúszik a kalandba: előbb csak átad két 
útlevelet, amelyet amerikai vőlegénye küldött a Balkánról Pesten bujkáló 
lengyel katona-barátainak, aztán orvosi bizonyítványt kerít az útlevelek-
hez, megismerkedik az egyik tiszt édesanyjával és húgával, beleszeret a 
tisztbe s a szerelem és részvét beleavatja a menekült család életébe sötét 
kis zátonyukon az Andrássyút egyik mellékutcájában. Odaadja útlevelét a 
lánynak, odaadja nekik az autóját, hogy biztosabban menekülhessenek s 
maga ott marad halottvirrasztónak az öregasszony mellett, akit megölnek 
az újabb izgalmak. Rátör a német rendőrség, lengyel lánynak nézik, el-
hurcolják s az amerikai konzul csak kalandos keresés után tud rábukkan-
ni. De addig lengyel barátai árkon-bokron túl járnak, útban a lengyel ön-
kéntes sereg gyülekezőhelye felé. Ennyi az egész. Lehet, hogy igaz törté-
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net, lehet, hogy majdnem így történt hiszen Teleki halála után csakugyan 
tűntek el lengyel menekültek a budapesti búvóhelyekről. Egyszerű mese; 
az írónőt jobban izgatta a középeurópai sors hatása a nyugati emberre, 
semmint a katonai titok kimentése. 

Mert a regény igazában arról szól, hogy mikép járja ki az életiskolát 
pár hét alatt egy elkényeztetett és gyanútlan amerikai lány, akiben meg-
van a hajlam a lelki nagyságra s ezt a nagyságot, szinte a szentek nagysá-
gát el is éri a bujdosókért vállalt szenvedésben. A lány kilép az amerikai 
állampolgárság védőszárnya alól s átváltozik területenkívüli nézőből 
középeurópai üldözötté. „Emberbőrbe bújik”, hogy úgy mondjam, hiszen 
a meztelen embersorsot seholsem lehetett keservesebben kitapasztalni, 
mint a kis népek közt Hitler hadterületén. Megrendítő jószándék van min-
den amerikaiban; a kiábrándult, gyűlölködő öregebb európai népeket 
megszégyenítő szamaritánus lelkűlet lakozik bennük s mindig készen 
állnak a jótettre. Ez a szunnyadó jóakarat változik át a lányban cselekvő 
életszentséggé a szenvedés, 'megalázás .s hősiesség láttán, amit a mene-
kült lengyelek s a menedékadó magyarok közt tapasztal. Akaratlanul 
megtudja, micsoda szenvedés elveszteni a hazát és otthont, a százados 
emlékeket, megtanulja a bőrén, a felpofozott arcán, milyen megalázás 
volt Hitler korában szlávnak, magyarnak, zsidónak lenni, megtudja a len-
gyelek fogcsikorgató ellenállásából s Teleki Pál önfeláldozó halálából, 
hogyan kell ellenszegülni a bibliai Gonosznak. Kilép a csillagos lobogó 
alól, európai személyazonosságot ölt magára s egyszeriben megtudja, 
milyen volt az új Gecsemáne Kert, ahol milliók térdeltek agonizálva. Át-
adja az útlevelét egy lengyel lánynak s a varázserejü papírrongy nélkül 
egyszeriben megtudja, mit jelentett honleánynak lenni a katonák és 
titkosrendörök kezén, „úgy bántak velem, mint egy európaival” – meséli 
égő arccal szabadulása után, de szégyentől lángoló arca s a karikás sze-
mek mögött már felmagasztalva lobog a lelke, a szenvedésben megnőtt 
lélek s a tegnapi gyereklány a megilletődött konzult a kemény északolasz 
Madonna-képekre emlékezteti. Éveken át a férfiak hentes tenyérrel ütle-
geltek lányokat, csak azért, mert szerették hazájukat, testvérüket, szerető-
jüket, csak azért, mert a hadak útjába estek s nem fedezte elég bombázó-
gép a személyazonossági lapjukat. Néhány megszégyenítő ütés a regény 
lányalakjára is jutott, így alakul át naiv jóakarata tapasztalt hőstetté a hő-
sök és, üldözöttek közt. 

A lengyeleket halálraszánt titkos ellenállók testesítik meg az írónő 
szemében, a magyarokat egyetlen nyílt ellenálló: gróf Teleki Pál, akiben ő 
egy alázatos vértanút, a regény magyarjai az elvesztett becsületüket gyá-
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szolják. Mint említettem, minden okunk megvan, hogy a regényből visz-
szakövetkeztethessünk az akkori angol követjelentésekre. Azokban a je-
lentésekben feltehetőleg egy önkéntes halott volt a magyarok fő közbenjá-
rója a leszámolásra készülő nyugati nagyhatalmaknál. De még inkább 
Isten előtt. 

Pedig a katolikus Teleki Pál halála ugyancsak fogas kérdés a tűnődő 
protestáns író számára. Nagyrészt azért, mert a túlnyomón katolikus ma-
gyarok közt beleélte magát a katolikus erkölcstanba s elfogadja az ön-
gyilkosság tilalmát. Ha a miniszterelnök hitetlen ember lett volna, könnyű 
volna tudni, mi történt a lelkében. A sztoikus halált választotta, hogy vé-
rével lemossa azt a foltot, amit a kollektív gyávaság ejtett a nemzet becsü-
letén. A sztoikus halálban, akármilyen megrendítő és magasztos, nincsen 
erkölcsi probléma. A probléma a keresztény halállal kezdődik. 

Teleki buzgó katolikus volt s vallása tiltja az öngyilkosságot, ö tehát 
önfeláldozás közben tudva vétkezett mások bűnének az enyhítésére. Nyil-
vánvaló, hogy mentségül, a maga mentségére kidolgozott valami filozófi-
át azon a végzetes éjszakán, pisztollyal a kezeügyében. De mit? Mi lehe-
tett a keresztény filozófiai mentség a föltétlen tilalommal szemben? Az 
éjszakáról fennmaradt egy-két rendelkező írása kegyeletes őrzök birtoká-
ban; talán ott lappang a végleges magyarázat. De amíg azok az írások 
nem kerülnek napvilágra, csak találgatni lehet a halálraszánt ember birkó-
zását az angyallal. 

A vallás parancsa szerint addig kell várni az engesztelő halállal, amíg a 
bűnös sújt le az áldozatra, a bűnös veszi az ártatlan vérét. Más szóval Te-
lekinek be kellett volna várnia, hogy a németek öljék meg, miközben el-
lenszegül a bűnnek: a betörésnek egy védtelen és független ország terüle-
tére. De még ezt a kívülről lesújtó halált sem kereshette volna szándéko-
san. Teleki vallása tiltja, hogy a vértanú akár hiúságból, akár félreértett 
buzgalomból elébesiessen a golyónak. Ez a magva T. S. Eliot híres drá-
makölteményének is Becket Tamásról, a vértanú canterbury érsekről. 
Nem olyan könnyű a hatékony engesztelő áldozat, ahogy némelyek – ele-
inte néha maguk a szentek is – képzelik. 

A miniszterelnök valószínűleg attól félt, hogy mindazok, akik önálta-
tón vagy gyengeségből vagy haszonlesésből közrejátszottak a bűnben, 
mindent megtesznek a náluk különb ember megmentésére. Néhányan a 
rossz lelkiismeretük könnyítése miatt, mások, hogy menlevelet szerezze-
nek, ha rosszul üt ki a játék, sokan puszta tiszteletből, amely a fanyar, 
mizantróp embert körülvette. Talán ettől a mentési kísérlettől irtózott leg-
jobban. Irtózott a gondolattól, hogy a bűn egyetlen nyílt ellenzőjét meg-
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próbálják eltüntetni egy hátsó ajtón azok, akiknek nem volt elég bátorsá-
guk szembeszállni a gaztettel. Akármit gondolt is, akármilyen egyességet 
talált is a magaválasztotta halálos ágyon vallása és cselekedete közt, 
örökértelmű problémát adott fel a gondolkodó elmék számára. Halála 
eggyel szaporította a nagy erkölcsi drámákat, amelyekből költők, teológu-
sok és bölcselkedők a példázataikat merítik az emberi szív örvényeiről, 
létünk titkairól. 

A magyar nép azonban egy pillanatig sem tűnődött a tragikus halál 
belső ellentmondásain. Hősi halálnak, férfihalálnak, történelmi értelmű 
halálnak érezte. Szinte egy emberként magyar vértanúságnak fogták fel, 
gyengeségük engesztelő föloldozásának fogadták el magukban, Zrínyi, a 
költő titokzatos halála, Teleki László és Széchenyi István öngyilkossága 
mellé sorolták tragikus emlékezetül. Gyötrelmes élethűséggel elevenedik 
meg a regény lapjain a magyar történelem egyik legszomorúbb reggele. 
Az amerikai lány bemegy kocsijáért a garázsba s a fókabajuszú, öreg sze-
relő levett sapkával rögtön róla kezd beszélni, „értünk halt meg”, mondja, 
„ a becsületünkért, a védelmünkben”. S ezt a hírt látja a liftes fiú, az al-
tiszt s egy fiatal arisztokrata sápadt, tanácstalan arcán. Mert a nép pár óra 
alatt tisztában volt a teljes igazsággal s a hivatalos hír, a kormány vallo-
mása jó félnappal kullogott az osztályfölötti, egyértelmű gyász után. 

Az írónő ott volt a temetésen, a Parlament kupolacsarnokában. Látta a 
hercegprímást, fényes papi segédletével, a súlyos koszorúkat: kormányok, 
diplomaták, hivatalok költséges adózását a gyásznak. Nem azokon állt 
meg a tekintete. Egész idő alatt a kis cserkészfiúkat nézte a koporsó körül, 
komikus rövid nadrágjukban, olcsó kendővel a nyakukon. Egy nappal a 
halálthozó árulás előtt a miniszterelnök velük áldozott a bazilikában. Az ö 
halottjuk egy cserkészparancsnok s egy botanizáló földrajztanár volt, nem 
a cserbenhagyott államférfi. Mezei virágokból állt a csokruk s maguk 
szedték, maguk tették a bíbor halotti lepelre a parádés koszorúk közé. Ők 
testesítették meg az angol írónő szemében a fojtott, gordonkahangú 
gyászt, amely az Országház-teret, a várost s az egész országot betöltötte 
abban a baljóslatú órában. 
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MEZŐFY LÁSZLÓ 
Népidemokratikus ifjúsági regény61 
Hegedűs Géza: Hajnal a tárnák fölött. – Ifjúsági könyvkiadó. Budapest, 
1952. 136 oldal. 

 
Az „épülő szocializmus” hazájában nemcsak a munkás és paraszt élete 
fenékig tejfel. Az íróé is. Írni akarsz? Hónod alá nyúl a rendszer. Téma 
kell? Ad a párt. Készen kapod a receptet is. Először is agyalj ki valami 
jóhangzású címet. Például, ha a „következő láncszem” bányaiparunk fej-
lesztése, hát legyen benne valami ízes szakmai kifejezés. Mondjuk: tárna. 
Cseppents bele kevéske optimizmust. Még jobb, ha egyben szimbolikus 
íze is van. Hajnal igen jó. Felkelést, koránkezdést, világosságot jelképez. 
Pozitív népidemokratikus vonásokat. Maga a massza, azaz. hogy a törté-
net, – mellékes. Fontos, hogy kellő mennyiségben adagold a friss vonalat. 
Felületét öntsd le történelmi mázzal. Helyezd az egészet lehetőleg ellen-
őrizhetetlen korszak tepsijébe. Díszítheted – a hátsó végén – nyúlfarknyi 
jegyzettel is. Ebben hivatkozhatsz X. Y. elvtárs kiadatlan történelmi ta-
nulmányára, amely korrigálja a „huncut” úri történetírás hamisításait és 
szándékos elhallgatásait. Adasd ki az egészet ifjúsági könyvkiadóval. így 
mentségedre van a történelmi levegő, a háttér esetleges hiányára is ... 

Valahogy így született meg Hegedűs Géza könyve. Százharminchat 
oldalas könyv – nincs rá más meghatározás. Aminthogy a szerző is óva-
kodik attól, hogy a cím után holmi müfajmegjelölést biggyesszen. Nem 
regény, nem történelmi elbeszélés, regényes korrajz, vagy ifjúsági törté-
net. Egyszerű hajnal a tárnák fölött kemény kötésben és néhai jó 
Mühlbeck Károly méltatlan másolójának ügyefogyott rajzaival. Példa 
arra, mit ad a rendszer az ifjúság kezébe. Tipikus népidemokratikus írás. 
Lássuk a meséjét: 

... Besztercebányán vagyunk, az úr 1525. esztendejében. Az ércbá-
nyákban, a bányászok, a városban a „patríciusok”. Amazok görnyednek, 
emezek dőzsölnek. A bányászok körében nagy az izgalom. A környék 
földesurának martalócai rátörtek egy új lelőhelyet nyitó csoportra és el-
hurcolták. Gyurkó — hogy neve legyen a tizenhároméves „bányász” gye-
reknek és egyben gyerekszereplője az „ifjúsági” kiadványnak, – rábeszéli 
a város zsoldosörségének kapitányát, hogy siessen kiszabadításukra. A 
bányászokat pedig Rozál, a bányászleány mozgósítja. Megindulnak csá-
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kánnyal, fejszével. De nincs szükség a beavatkozásra, mert az elfogottak a 
felmentő sereg láttán nekiesnek elrablóiknak. Zsoldosok–bányászok dia-
dalmenetben vonulnak haza. A nyugalom azonban nem tart sokáig. A 
Thurzó és Fugger–családok, a bányavidék tulajdonosai új pénzt veretnek. 
Kétszerannyi rézből és feleannyi ezüstből. A bányászok erre – ó, latinóra, 
ó Liber Sexti – megismétlik a régi római történetet és családostól kivo-
nulnak a városból. A bástyakapukon kívül, a szabad ég alatt ütnek tanyát. 
Dittrich, a marcona zsoldosvezér – miután egy életen át az „urakat szol-
gálta” – megtér és csapatával együtt csatlakozik hozzájuk. Menenius 
Agrippa, azazhogy Plósz, a bánya fősáfárja, sem várat sokat magára. 
Meghunyászkodva bejelenti, hogy teljesítik a bányászok követeléseit. 
„Jó” pénzben kifizetik járandóságukat (kísért itt is – tisztelet adassék a jó 
forint atyjának — a népidemokratikus jelen) s újra megindul a munka. A 
helyzet lassanként ismét zavarossá válik. A Fugger-családot száműzik 
Magyarországról, Thurzót bebörtönzik. Az új vezetők, a „kamaragrófok” 
pedig nem értenek üzleti ügyekhez. A patríciusok egyre emelik az élelmi-
szerek és egyéb áruk árait. A bérek viszont nem emelkednek. A bányá-
szok elégedetlenek. A besztercebányaiak közös harcra szólítják fel a 
selmeci és hedricsi bányák dolgozóit. Az országnagyok Verbőczy Istvánt, 
a nádort bízzák meg „rendcsinálással”. Verbőczy szabad elvonulást ígérve 
„megbeszélésre” kéreti a zendülők vezéreit. Azután hitszegő módon rövid 
úton halálra ítéli őket s mind a tizennégyüket felakasztatja. A bányászok 
torlaszok mögött védekeznek, a nemesi had túlereje azonban győz. Az 
életbenmaradottak pedig újra felveszik a csákányt... 

Eddig a történet. Az utolsó oldalon kurzívval szedett jegyzet. Eszerint 
az elbeszélésnek valóságos történelmi alapja van. Igaz, hogy – kesereg 
Hegedűs – a patríciusok történetírása nem jegyezte fel az egykori beszter-
cebányai mozgalom, az első magyar sztrájk vezéreinek nevét ... 

Láthatjuk, Hegedűs becsülettel követte a recipe előírásait. Minek is 
terhelné a zsenge ifjúságot valósággal, a kor couleur locale-jával ? Minek 
írna olyat, amit majd még cáfolhatna valami izgága jobbantudó? „Újít-
sunk merészen” – buzdít a korszerű jelszó, újít hát ö is, ha mást nem – 
történelmet. 

„Történelmi valóságra” hivatkozik. Természetesen túlságosan igénye-
sek lennénk, ha esztendővel a mohácsi vész előtt a légkör reszketését, a 
nemzeti katasztrófát kiváltó okok és erők morajlását szeretnők látni a 
könyvben. Ehelyett talán csak annyit, hogy Verbőczy, a nádor, sohasem 
járt akasztatni Besztercebányára. Aminthogy máshová sem. Nádori mi-
voltában mégcsak nem is járt a bányavárosokban. Forrásmunkát se kellett 
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volna tanulmányozni, a jó öreg Révai lexikon megóvott volna helynevek, 
terek ujjbólszopásának fáradságától. Hamár névvel szerepelteti a környék 
rablónemesét, ütött volna fel legalább egy nemesi almanachot. Abban 
talált volna valódi nevet is. Szerepel tőrőlmetszett „békepap” is, hadd 
legyen aki sárbatapossa az örök keresztényi értékeket. 

Ezekután kákán csomót keresés, ha olyan anakronisztikus csekélysé-
geket is megemlítünk, mint a bányászok kiáltványát, melyet „ ... vájárok, 
olvasztárok ...” nevében írtak alá. Kinek fáj, hogy csak jó háromszáz év-
vel később buzgó nyelvújítók száján születtek meg a német kifejezések 
pótlására ezek a szavak?! Ki ütközik meg, hogy szerzőnk: magyartalan? 
Hogy képeit, hasonlatait „szovjetből” fordította. Hogy műszakokról be-
szél és beleálmodja a korba a – melegcsákányváltást... 

„Ne tudja a balkéz, mit csinál a jobb” – hangzik a szép és mélyértelmű 
tanács. Nos, a kommunista rendszer megfogadja ezt a tanácsot. Más 
„igazságot” oszt és hirdet helyenként és időnként. Mást odahaza és mást, 
ha például kapitalista országnak szánja. Mást mond az ifjúságnak is. Te-
heti, mert gondoskodik róla, hogy ne tudják meg, mi az igazság. Kezében 
a sajtó, kezében a hírközlés is. Mégis külön „ifjúsági könyvkiadót” szer-
vez, „ifjúsági” könyvek kiadására. 

A történelmi példák azonban kétélűek és többoldalúak. Hegedűs éhbér-
ről ír, elnyomásról, szolgasorsról. Arról, hogy nem telik új bocskorra és 
nem jut elegendő hús a fazékba. „Erős, istentelen zsarnokok” – vesztét 
próféciái ja. Arról ír, hogy „az éjszaka után el kell jönnie a hajnalnak” ... 
Arról kotyog, hogy: „Egy embert, száz embert meg lehet ölni, de 
valamennyiünket nem.” ... Bizony mindezt máskép is lehet olvasni... 
Gondolt erre Hegedűs Géza? 
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REMÉNYI JÓZSEF 
Észt költők62 
W. K. Matthews: Anthology of Modern Estonian Poetry. University of 
Florida Press. Gainesville, 1953. 

 
A ködös múlt ellenére az észt népet a magyar rokonnépnek tekinti. S már 
ezért is megérdemli a W. K. Matthews kitűnő fordításában megjelent észt 
anthologia, hogy figyelembe vegyük, de megérdemli művészi értékénél 
fogva is. Számot kell vetnünk azzal, hogy a népdalokon kívül az észt 
népnek alig van irodalmi múltja. Az első jelentékeny észt költő, Kristjan 
Jaak Peterson, 1822-ben halt meg 21 éves korában. A német és orosz el-
nyomatás következtében az észteknek nem volt nyelvi szabadságuk, en-
nélfogva ezt a tehetséges költőjüket mellőzni voltak kénytelenek. Az észt 
nemzeti megújulás esztendeire (1860 és 1880 között) esik művészi jelen-
tőségű irodalmuk megteremtése, szóval egy évszázados időszakról sem 
beszélhetünk. A teremtő szellemben megnyilatkozó életösztön azonban 
olyan erős volt, hogy a múlt tragikus akadályait legyőzve íróik és költőik 
meglepően rövid idő alatt tiszteletreméltó alkotásokkal ajándékozták meg 
nemcsak hazájuk irodalmát, hanem a világirodalmat is. Az észt irodalom-
ról kétségtelenül kevesebbet tudnak Amerikában, mint a magyarról, (noha 
ebben az esetben is az ismeretek rendkívül hiányosak), így tehát ezt az 
anthologiát úttörő munkának kell nevezni. A fordító képességére vall, 
hogy az észt költők lappangó értékeit épp úgy, mint a művészileg kifeje-
zett értékeket nagyszerűen tudta átültetni angol nyelvre. Watson 
Kircconnel The Magyar Muse című kötete hasonló jelentőségű magyar 
vonatkozásban. 

Az irodalmi öntudat kialakulása óta a romantikus és realisztikus ízlés 3 
módszer és újabban a kísérletező módszer észlelhető az észt költők műve-
iben. Juhan Liiv, Anna Haava, Ernst Enno, Marie Under, Gustav Suits, 
Villem Ridala, Henrik Visnapu, Betti Alver, Bernard Kangro, Raimond 
Kolk, Reet Veer – hogy néhány tizenkilencedik századbeli s mai költő 
nevét említsem – egyéni vagy nemzeti ösztönüket költőileg megszólaltat-
va megőrizték nyelvükben és életbölcseletükben azt, ami megérdemelte a 
megőrzést, de nyelvújítóknak is bizonyultak. A képzelet révületét épp úgy 
ismerik, mint az egyszerű élmények ízét. Akár közel állnak a néphez, akár 
magányosak, akár a tiszta líra hangján énekelnek, esetleg balladás komor-
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sággal vagy az értelem szatirikus fölényével, verseik az igazi költői ter-
mészet sarkaló erejét éreztetik. Az újabb költők a Noor-Eesti (Ifjú Észtor-
szág) csoportjához tartoztak; a nyugati kultúra felé orientálódtak s némi-
képpen Adyra s kortársaira emlékeztetnek. Persze voltak más irodalmi 
iskolák; teszem fel olyanok, amelyeknek képviselői nem a műalkotás esz-
tétikai fontosságára utalnak, hanem társadalmi hatására. Ám legkülönb 
költőik, hol töredékszerűen, hol tökéletességgel, elsősorban irodalmi cé-
lokat szolgáltak. 

A legtehetségesebb észt költők közül többen ma száműzöttek. Svédor-
szágban, Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban élnek. A 
gyökértelenség kísértésében sem tagadták meg művészi felelősségtudatu-
kat s nem váltak ki fajtájuk nyelvi és népi légköréből, bár őket, akárcsak a 
magyar költőket, az idegen világ közönye fenyegeti. Az újítók ép úgy, 
mint a hagyományokhoz ragaszkodók lírájukkal és epikájukkal gazdagít-
ják nemzetük kultúráját, W. K. Matthews fordítása az angol nyelvű világ-
nak módot ad arra, hogy művészi s emberséges tulajdonságaikat megis-
merje s megbecsülje. 
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BORBÁNDI GYULA 
A másik Németország63  
Der lautlose Aufstand. Bericht über die Widerstandsbewegung des 
deutschen Volkes 1933–1945. Herausgegeben von Günther Weisenborn, 
Rowohlt Verlag, Hamburg, 1953. 

 
„A világ, sajnos, nem tud eleget azokról a rendkívüli németekről, akik 
annakidején az önkényuralommal szembeszálltak és életüket áldozták. 
Noha kisebbségben voltak, megcáfolták azt az értelmetlen felfogást, hogy 
a németek természetüknél fogva alkalmatlanok a szabadságra.” Ezeket a 
szavakat Ignazio Silone, a neves olasz író mondotta Berlinben, 1950 júni-
usában, a kultúra szabadságáért tartott kongresszuson. Winston Churchill 
angol miniszterelnök egyik beszédében így jellemezte a német nép ellen-
állását Hitler rendszerével szemben: „Németországban volt ellenzék, 
amely áldozatai és a nemzetközi politika következtében számszerűleg 
mindjobban gyengült, de a legnagyobbak és legnemesebbek közé tartozik, 
amelyeket a népek politikai története ismer. Reméljük, eljön az idő, ami-
kor a belső német történelem emez hősi fejezetét illő módon méltatják.” 

Az elmúlt években számos könyv jelent meg a német ellenállásról, a 
német nép jeles férfiainak és asszonyainak szívós küzdelméről a nácizmus 
ellen. Az eddig megjelent művek többsége az ellenállás egy-egy fejezetét 
tárgyalta, elsősorban személyes élményekre támaszkodott és közelebb áll 
a memoire–irodalomhoz, mint a dokumentált történetíráshoz. Günther 
Weisenborn, költő és író, megkísérelte, hogy összefoglaló képet adjon az 
egész belső német ellenállásról. Elhatározta, hogy tárgyilagos és az ellen-
állás minden irányzatát felölelő ismertetést készít a Hitler elleni mozga-
lomról. A könyv elsőrendű célja, hogy az ellenállást a maga teljes valósá-
gában bemutassa, történelmileg méltassa és becsületét megvédje. 

Érdekesek a könyv megszületésének körülményei. Weisenborn az elő-
szóban elmondja, hogy 1947 őszén a Berlinben tartott német írókongresz-
szuson megismerkedett Ricarda Huchhal, a neves költőnővel, aki akkor 
már 83 éves volt és a kongresszus legjelentősebb személyiségei közé tar-
tozott. Ricarda Huch kevéssel azelőtt a sajtóban felhívást bocsátott ki, 
amelyben az. ellenállási mozgalom résztvevőit, az áldozatok hozzátarto-
zóit és barátait arra kérte, hogy a náciellenes küzdelemre vonatkozó min-
denfajta anyagot juttassanak el hozzá. A felhívásnak nagy visszhangja 
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támadt. Tömegével érkeztek a beszámolók, naplójegyzetek, személyes 
feljegyzések, képek, iratok, okmányok, sajtótermékek. Az ősz költőnő 
magas kora és fizikai gyengesége miatt képtelen volt a hatalmas anyagot 
feldolgozni. Arra kérte Weisenbornt, hogy vegye át a beérkezett írásokat, 
egyesítse sajátjával és adja ki az ellenállás dokumentációját. Weisenborn 
tovább folytatta a gyűjtést. 1952 végére elkészült a könyv. 

A gyűjtemény 336 oldalon keresztül mutatja be a másik Németorszá-
got, amely több mint egy évtizedig hangtalanul, feltűnés nélkül, de szívó-
san és elszántan küzdött a hitleri rendszer ellen, a német nép becsületéért. 
A könyv hasábjain megelevenednek ennek a küzdelemnek egyes szaka-
szai. Bátor férfiak és asszonyok, papok és munkások, szellemi emberek és 
katonák önfeláldozó harca a túlerővel, a hatalommal szemben. A rendőri 
jelentések és a koncentrációs táborok kimutatásai bizonyítják, hogy mi-
lyen nagy volt azoknak a száma, akik az önkénnyel dacolva, szabadságu-
kat és életüket kockáztatva kimondták a hangos nem-et, a barrikádok má-
sik oldalára állottak és farkasszemet néztek a német népnek oly sok bajt 
és megalázást hozó rendszerrel. 

A szerző négy nagy fejezetre osztja az anyagot. Külön-külön beszél az 
egyházak, az egyházi személyek magatartásáról, a polgári ellenzékről, a 
katonák és a munkások ellenállásáról. Kisebb fejezet foglalkozik az ér-
telmiségiek szerepével és a külföld állásfoglalásával. A beszámolókat és 
kommentárokat statisztikai adatok, bírósági és Gestapo jegyzőkönyvek, 
hivatalos iratok és jelentések támasztják alá. Különös érdeklődésre tarthat 
számot az egyház ellenállásáról szóló rész, amely hiteles adatokkal mutat-
ja be a pogány ideológia elleni küzdelmet. A katolikus és protestáns egy-
házi vezetők az elsők között voltak, akik a rendszer vallásellenességét 
felismerték és kijelentették, hogy a nemzetiszocialista tanítás semmilyen 
körülmények között sem egyeztethető össze a kereszténységgel. 

A könyv megvizsgálja azt a kérdést is, helyesen, hazafiúi módon cse-
lekedtek-e azok, kik szembeszálltak a hitleri rendszerrel, a háborúval és a 
szabad külföld, a nyugati szövetségesek felé tájékozódtak. A szerző vé-
leménye, hogy helyesen cselekedtek. Éles szavakkal fordul azok ellen, 
akik ismét a „Dolchstoss”–legendát ápolják és az ellenállókat hazaárulók-
nak nevezik. Ma már nem lehet kétséges, hogy ki volt a hazaáruló – álla-
pítja meg Weisenborn. „Aki népét katonailag a történelem legszörnyűbb 
szerencsétlenségébe dönti és becsapja, hazaáruló ... Aki népünk tisztessé-
ges és megtévesztett fiait uniformisba bújtatja és a határokon túlra kergeti, 
hogy más népek ellen háborúzzanak, árulást követ el népünk ellen. Mind-
azok, akik népünket ettől az őrülettől megóvni igyekeztek, tulajdonkép-
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pen a hazaárulók ellen folytattak küzdelmet. És Hitler hazaáruló volt. 
Akinek az otthonát lerombolták, egzisztenciáját felborították, családját 
szétszórták, a romok megpillantásánál tudja, ki volt az, aki a hazát hata-
lomvágyból elárulta, ki az, aki közönyösen szemlélte az emberek gyöt-
relmét. Az ellenállók meg akarták menteni hazánkat, meg akarták védeni 
a családokat és a népet a szerencsétlenségtől. Boldogulásukat és életüket 
áldozták azért, hogy a nép életben maradjon, önfeláldozóan küzdöttek a 
háború ellen, igyekeztek megrövidíteni és ezáltal emberéletet menteni.”  

Weisenborn részletesen ismerteti dr. Bauer főügyész beszédét, amelyet 
Braunschweigban, az ismeretes Remer-perben tartott. A beszéd azzal a 
kérdéssel foglalkozik, hogy a Hitler elleni összeesküvés résztvevői haza-
árulók voltak-e, ahogyan azt Remer állította, vagy pedig helyesen, hazafi-
úi módon cselekedtek. Bauer főügyész beszéde annak idején nagy vissz-
hangot keltett. A német nép többsége helyeselte fejtegetéseit, bizonyítván 
a német közvélemény demokratikus érzületét és egészséges jogérzékét. A 
jobbik, az igazibb Németország hangja szólal meg az alábbi fejtegetések-
ből: 

„Július 20-án a háborút végleg elvesztettük ... a német népet tökélete-
sen elárulták. Elárulta kormánya és az elárult nép nem lehet többé haza-
árulás tárgya. Éppenúgy, ahogyan nem lehet halott embert tőrrel megölni. 
A történelemben lehetetlen jósolni. Hadd mutassak rá azonban egy példá-
ra, amely bizonyítja, hogy a sikeres ellenállás jobb békéhez vezetett vol-
na: Olaszországra gondolok ... Amit az ellenállók tettek, a legnagyobb 
nemzeti aktívumunk volt, amellyel a háború végén a szövetségesek felé 
közeledhettünk. Ez volt az egyetlen aktívum, amelyet az arcunkba vágott 
kollektív bűnnel szembeállíthattunk ... Kétségtelen, hogy Németország a 
Hollandia, Dánia és Belgium elleni támadással és a Briand–Kellog-
paktum és más szerződések megsértésével jogtalan háborút folytatott. A 
nemzetközi jog értelmében -— amely egyenként és mint államot kötele-
zett bennünket – a jogtalan háború, nevezetesen a támadó háború, nem-
zetközi bűncselekmény ... A hazaárulás törvényes alkotmányt feltételez ... 
A Harmadik Birodalom államjogilag bitorló, törvénytelen hatalom, a 
nemzetiszocialista állam tartalmában önkényuralom volt. Jogellenes ál-
lammal szemben, amilyen a Harmadik Birodalom volt – ellentétben a mai 
jogállammal – egyáltalán nem lehet hazaárulást elkövetni. Jogállamban, 
ahol az emberi jogokat biztosítják, ahol megvan az ellenzéki magatartás 
lehetősége, ahol parlament hozza a törvényeket és független bíróságok 
működnek, ahol az államhatalom megoszlik, senkinek sincs joga az ellen-
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állásra. Az ellenállási jog abban a pillanatban lesz élő valóság, amikor 
ezek a feltételek megszűnnek...” 

A könyv leghosszabb fejezetét a munkások ellenállásának szenteli. 
Elmondja, hogy amikor a polgárság felismerte az ellenállás indokoltságát 
és szükségét, a munkásosztály már régen tudta, mi a követendő magatar-
tása. A munkásság szervezetei számára a náci hatalomátvétel azt jelentet-
te, hogy a törvényes ellenzék szerepét fel kell cserélniök az illegális el-
lenzék állapotával. A könyv hangsúlyozza, hogy az ellenállás első vona-
lában a baloldali ellenzéki csoportok, elsősorban a két munkáspárt állott, 
amelyeket összekötött a „fasisztaellenes meggyőződés szolidaritása”. Kö-
zös munkásfrontról, szocialisták és kommunisták együttműködéséről, 
vállvetett küzdelméről beszél. Elfelejti azonban megmondani, hogy mi-
lyen szempontok és törekvések vitték a két tábort a náciellenes küzdelem 
közös frontjára. Tényekben ugyan nem téved a szerző, de mint történész-
nek az okok, meggondolások, szándékok után is kellett volna kutatnia. 
Nem elégedhetünk meg annak puszta dokumentálásával, hogy a fasiszta-
ellenes érzületből egymáshoz verődött két tábor, a polgári, az egyházi és a 
katonai ellenállással együtt nagyszerű cselekedeteket hajtott végre. A 
szerző súlyos mulasztása, hogy nem figyelmezteti az olvasót: a kommu-
nisták és a szocialisták, valamint a polgári ellenzék együttműködésének 
az antifasiszta meggyőződés volt az egyetlen összekötő szála. A szerző-
nek el kellett volna mondania, hogy a kommunisták és a szocialista, illet-
ve polgári ellenzék csak a hitlerizmus tagadásában értett egyet, de nem 
volt azonos véleményük arról a Németországról, amelyet a hitlerizmus 
legyőzése után meg kellett teremteni. Az ellenfél közös volt, de különböz-
tek a háborús célok. A történész elsőrendű feladata éppen ennek a prob-
lémának a vizsgálata. El kellett volna mondania, hogy az egyházak, a li-
berális értelmiségiek és a szocialisták ellenállásának végső célja a demok-
ratikus, parlamentáris jogállam volt. A kommunisták csak a diktatúrát 
gyakorló garnitúrát akarták eltüntetni, de nem magát a diktatúrát, a jogta-
lanságot és az önkényt. A történelmi példa mutatja, hogy a népfront poli-
tika nem őszinte meggyőződésük, csupán taktika, eredeti céljaikat és tota-
litárius ideológiájukat leplező megoldás volt. A könyv minderről hallgat. 
Az antifasiszta meggyőződés szolidaritásában összemossa a szabad és 
demokrata jogállam híveit egy másfajta totalitarizmus elkötelezettjeivel. 
Ezt a hibát történész nem követheti el. 
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BORSODY ISTVÁN 
Hungarica Americana64 
Joseph Reményi: Sándor Petőfi, Hungarian Poet. The Hungarian 
Reformed Federation of America, Washington, 1953. 

 
Az Amerikai Magyar Református Szövetség „Hungarica Americana” cí-
men értékes kiadói vállalkozásba kezdett. A „Hungarica Americana” első 
füzete Reményi József 47 oldalas Petőfi–tanulmányával jelent meg. Re-
ményinél jobb szerzővel, és Petőfinél szebb témával aligha indulhattak 
volna. 

Reményi Józsefet, a magyar írót, költőt és műfordítót, e folyóirat olva-
sói jól ismerik. De valószínűleg kevesen tudják, hogy mit csinál Reményi 
a clevelandi Western Reserve egyetemen mint az összehasonlító irodalom 
tanára. Az irodalom iránti érdeklődést kevés tanár tudja úgy felkelteni, 
mint ö, akit sohasem keserít el a keserű tény, hogy korunk nem az iroda-
lom kora. Legutóbbi nagy sikerével, mint televíziós tanár pedig egyene-
sen tápot adott a derűlátásnak, hogy a technika korát avatott kezek az iro-
dalom szolgálatába is állíthatják. 

Az évek hosszú során Reményi József az angol essayk hosszú sorát írta 
magyar írókról. Hogy a magyar irodalmat ma angol érdeklődők szélesebb 
körben tanulmányozhatják, mint valaha, abban neki óriási érdeme van. 
Nincs nálánál lelkesebb és hivatottabb angol tolmácsolója a magyar iroda-
lomnak. Lángoló szeretet él benne a magyar írás iránt, ami több mint 
harmincéves amerikai élete alatt sohasem apadt, csak fokozódott benne. 
Kitűnően felkészült irodalomtörténész. És úgy ír angolul, mintha az anya-
nyelve lenne. 

Reményi tanulmánya Petőfiről remekbe szabott essay. Röviden min-
dent elmond Petőfiről: a költőről, az emberről, a magyarról. Nagyon he-
lyesen hangsúlyozza, hogy Petőfit nem kell, és nem lehet, a világirodalom 
más, ismert költőihez hasonlítani. ö elsőrangú lírai költő a maga nemében. 
Nem egy „kisebb Shelley, vagy Burns” – hanem egyedülálló óriás, aki, 
mint minden más igazi költő, át tudta formálni a valóságot képzeletté és 
képzeletével megihlette a valóságot. 

A tanulmánynak mindössze egy gyenge pontja van, amiről írója nem 
tehet: a néhány angolnyelvű szemelvény vajmi keveset érzékeltet Petőfi 
költészetéből. Erről a fordítók se nagyon tehetnek. Mert, mint Reményi is 
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mondja, költő lánglelke kell ahhoz, hogy Petőfit más nyelven megszólal-
tassák. Watson Kirkconnell fordítósában „Az Alföld” és „A négy ökrös 
szekér” – és E. B. Pierce & E. Delmár átültetésében a „Szülőföldemen” és 
„Szeptember végén” képviseli Petőfi költészetét angolul. 

Hát igen, „Maybug, maybuy, yellow bug of May” tényleg „Cserebo-
gár, cserebogár, sárga cserebogár”. És „Egy gondolat bánt engemet” azt 
jelenti, hogy „One thought torments me” – de az olvasó, sajnos, csak 
antiklimaxnak érezheti ezeket a szemelvényeket azután, amit Reményi 
mond Petőfiről, a „világirodalom kimagasló költőjéről”. 

Persze meleg barátsággal gondolhatunk csak azokra, akik az elszigetelt 
magyar nyelv költőjét világnyelven szólaltatják meg; tudjuk, mennyi sze-
retet, megértés van munkájuk mögött; és ők tudják a legjobban, mert is-
merik a magyar nyelvet, hogy a fordítás mily halvány mása az eredetinek. 

Szerencsére az olvasó, ha a szemelvények alapján nem is lesz elragad-
tatva Petőfi költészetétől, nem teheti le Reményi írását anélkül, hogy ne 
érezne lelkesedést Petőfi iránt. Biztosak lehetünk, hogy szívébe zárja Pe-
tőfit, a szabadság tüzes hitvallóját és a zsarnokság ádáz ellenségét. S ma, 
amikor otthon a zsarnokok saját kirakatukba rakják Petőfit, ez talán min-
dennél fontosabb. 

Mert Petőfi nem azért forog most jeltelen sírjában, mert verseit nem 
tudják idegen nyelvre fordítani, – hanem azért, mert verseit magyarul 
szavalják egy vadidegen zsarnokság dicsőítésére. 

Reményi József tanulmánya az igazi Petőfit kelti életre: a szabadság 
költőjét. Petőfi az emberi méltóság tiszteletét tartotta mindennél fonto-
sabbnak, hangsúlyozza Reményi. Igen, Petőfi ezért élt, ezért halt meg – és 
azért halhatatlan. 
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BORSODY ISTVÁN 
Magyar diplomácia65 
A modern értelemben vett diplomácia a nemzeti szuverenitás elvével 
együtt született a tizenhetedik században, tehát magyar diplomáciára csak 
az első világháború katasztrófája után nyílt meg a lehetőség, amikor a 
nemzet csonkán bár, de szuverén tagja lett a modem nemzetközi társada-
lomnak. A közös Habsburg monarchia külügyi szolgálatában voltak per-
sze magyar származású diplomaták és ők voltak azok, akik a trianoni Ma-
gyarországon az önálló külügyminisztériumot megszervezték s aztán a két 
világháború közt az új diplomata nemzedéket felnevelték. 

Ennek az új diplomata nemzedéknek kiváltságosán rokonszenves tagja 
volt Kertész István. Azért kiváltságosán rokonszenves, mert ő ama keve-
sek közé tartozott, kiknek komoly egyénisége, modern gondolkodása, 
demokratikus magatartása kellemesen különbözött a diplomaták átlagától. 
Kertész István vállára aztán az a nem kisebb feladat nehezedett, hogy a 
második világháború katasztrófája után egy új magyar diplomácia alapjait 
segítsen lerakni. Így hát ő azon kevesek közé is tartozik, akik a folytonos-
ságot képviselték önálló diplomáciánk rövid történetében: az öregektől 
még közvetlenül kapta a Habsburg múlt emlékeit, mesterségét a Horthy-
korszakban tanulta ki, a nagy felelősségek akkor kezdtek ráhárulni, ami-
kor a második világháború reménytelen évei borultak a hazára, és végül 
ott volt a romok között, hogy aztán az emigrációban temesse el a negy-
venötben felvillant remények, roncsait. 

Kertész István a politikai tudományok tanára most az Egyesült Álla-
mokban: egy középnyugati katolikus egyetem, a Notre Dame University 
hívta meg tanárának azután, hogy 1947-ben a kommunista puccsot 
követőleg lemondott állásáról, amit a Magyar Köztársaság követeként 
töltött be Rómában. Ezt megelőzőleg a budapesti külügyminisztériumban 
a békeelőkészítés munkáját vezette és 1946-ban a párisi békekonferencián 
a magyar delegáció főtitkára volt. Még előbb, 1943–44 között a külügy-
minisztériumban ő szervezte meg a békeelőkészítő munkát, ami a német 
vereség biztos tudatában folyt. Kertész természetesen a Kállay-kormány 
különbéke kísérleteibe is be volt avatva, ennek köszönhette, hogy október 
15 után letartóztatták. De a magyar hazafiakat mészárló nyilasok karmai-
ból szerencsésen kiszabadult. Nem kisebb szerencséje volt, hogy 1947-
ben a kommunisták karmai nem érhették utol Rómában; az oroszbérencek 
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ugyanazt gyűlölték benne, mint a náci bérencek: integer magyarságát és 
emberiességét. 

Kertész Istvánnak most könyve jelent meg. (Stephen D. Kertész, 
Diplomacy in a Whirlpool: Hungary bet-ween Nazi Germany and Soviet 
Russia, Notre Dame, Ind. University of Notre Dame Press, 1953, Pp. 
270). Szószerint „Diplomácia az örvényben” lehetne a könyv címe ma-
gyarul, vagy „Két tűz között”. A könyv arról szól, hogy Magyarország 
hogyan bukott el a két szörnyű malomkő morzsolása, a náci Németország 
és a kommunista Oroszország között. Egy nemzet életében az örvény, két 
tűz, vagy két malomkő persze a lehető legrosszabb hely akár diplomáciai, 
vagy akármilyen más tevékenységre. És Kertész éppen azt kívánja bizo-
nyítani, hogy Magyarország főleg földrajzi helyzeténél fogva a nagyha-
talmak nagy küzdelmében a „végzet bábjátékának” áldozata volt. Kertész 
történetfilozófiája hasonlít egy másik, nálánál korábban emigrációba sod-
ródott magyar diplomata, Ullein-Reviczky Antal 1947-ben megjelent 
könyvének, Guerre Allemand Paix Russe; le Drame Hongrois érvelésé-
hez. 

Semmi kétség, hogy Magyarországot a lehető legrosszabb helyen talál-
ták a huszadik század nagy világégései, s ami azt illeti, a korábbi száza-
dok csapásai. Semmi kétség, hogy a kedvezőtlen helyzet döntően deter-
minálta a diplomáciai lehetőségeket is. Ám ennek ellenére, nagyon meg-
szívlelésre méltónak tartjuk Jászi Oszkárnak épp a Látóhatár előző szá-
mában közölt, „A cseh katasztrófa és amit tanulhatunk belőle” című cik-
kének megállapítását, mely szerint a determináltság szószólói könnyen 
zsákutcába vihetik történetírásunkat és esetleg összekuszálhatják a jobb 
jövő esélyeit is, ha elhitetik a közvéleménnyel, hogy mindaz ami történt 
elkerülhetetlen volt, bármit csináltunk volna is. 

Kertész Istvánt ugyan nem szabad egyszerűen a „determináltság szó-
szólói” közé sorolnunk, mert ő aztán igazán a végzet által determinált 
helyzetek ellen küzdött körmeszakadtáig, amikor mind a náci-német, 
mind a szovjet-orosz ellenség halálos öleléséből Magyarországot a dip-
lomácia fegyvereivel kiragadni igyekezett. Ahol felfogásunk eltér az övé-
től, az nemis arra vonatkozik, mintha mi Magyarország végzetes helyzetét 
kedvezőbbnek látnánk, mint ő. Inkább valami másra, amire nemsokára 
rátérünk. 

Kertész nagy erővel és meggyőzően bizonyítja, hogy a középeurópai 
tragédia nagyjából három tényezőből tevődött össze: az egyik a két szom-
széd, Németország és Oroszország imperializmusa volt; a másik a két 
óriás között élő kisnemzetek nacionalista vetélkedése; a harmadik a nyu-
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gati hatalmak tévedése, hogy távolról sem tettek meg minden tőlük telhe-
tőt, sőt inkább elmulasztották az esetleg kínálkozó alkalmat is az igazsá-
gos együttműködésen alapuló középeurónai egység megteremtésére. 

Ezzel a koncepcióval – amit tömören próbáltunk összegezni és remél-
jük torzítás nélkül – teljesen egyetértünk. Bár, mellesleg megjegyezve, 
jobban örültünk volna, ha Kertész a nyugati történetírás, szerintünk he-
lyes, szemléletét követve az Osztrák-Magyar monarchia felbomlásáról 
beszélne – nempedig a békekonferenciát vádolná a monarchia „feldarabo-
lásával”. A békekonferenciának ugyanis nem volt már mit feldarabolnia, 
mert a monarchia már a békekonferencia előtt felbomlott. Más lapra tar-
tozik, hogy a békekonferencia mit mulasztott, amikor nem kísérelte meg 
egy új középeurópai demokratikus federáció megteremtését; vagy hogy a 
nyugati hatalmak bátorítása mivel járult hozzá a régi monarchia felbomlá-
sához; és persze, ha már fájlaljuk a felbomlást, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt sem, hogy azok, akik a felbomlás után a legjobban panaszkod-
tak, mivel járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez. 

Nagyon sikerültnek találjuk viszont Kertész riposztját A. J. P. Taylor, 
angol történész és Habsburg-szakértő, tézisére; Taylor szerint a tizennyol-
cas Köztársaság azért bukott meg, mert „Károlyi nem volt egy Masaryk 
és nem tudta magával ragadni népét”. Kertész ezzel szemben hangsúlyoz-
za azt az igen fontos és a nyugati történetírásban kevéssé méltatott törté-
nelmi tényt, hogy a lényeges különbség Károlyi és Masaryk demokratikus 
vállalkozása között az volt, hogy míg Masaryk a nyugati hatalmak teljes 
támogatását élvezte, addig Károlyi nemcsak támogatást nem kapott tőlük, 
hanem csak megaláztatásban volt része. Ennek folytán Károlyi, Masa-
rykkal ellentétben, semmit sem nyújthatott a magyar népnek, amivel kor-
mánya hatalmát megszilárdíthatta volna, a nyugati hatalmakban csalat-
kozva mondott le, aminek végzetes következménye Kun Béla hatalomra 
jutása volt. 

Kitűnően érvel Kertész amellett is, hogy a trianoni igazságtalanság, 
amit szomszédaink a nyugati hatalmak támogatásával mértek ránk, minő 
akadálya volt a dunavölgyi jószomszédi politikának, mennyire megköny-
nyítette a náci-német revizionista orientáció népszerűségét Magyarorszá-
gon és mennyire megnehezítette a nyugati-demokrata külpolitikai tájéko-
zódást, különösen a háború alatt, amikor mégcsak biztatást sem kaptunk, 
hogy jogos sérelmeink orvosoltatni fognak. 

Ám tekintettel arra, hogy a világ velünk kapcsolatban nemcsak német-
barátságunkat, hanem társadalmi elmaradottságunkat is rovásunkra írta, 
egyáltalán nem találjuk diplomatikusnak a szerző elsiklását a régi magvar 
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szociális visszásságok fölött. Azt a megállapítását pedig egyenesen sze-
rencsétlennek tartjuk, hogy az első világháború után a trianoni igazságta-
lanságok miatt Magyarországon a demokrácia szónak „kellemetlen mel-
lékzöngéje” volt s ez „közvetve hátrányosan hatott a demokratikus erők-
re”. Ilyen kijelentés másutt is előfordul Kertésznél, de csak ezt említjük, 
mert – eltekintve attól, hogy ez történelmileg helytelen – nyugati ésszel 
gondolkozva, ellenszenvesnek is tűnhet. Elvégre Trianon felől még vígan 
lehetett volna földbirtokreformot csinálni Magyarországon. A magyar 
társadalom igazságtalan, ásatag szerkezete, nempedig a trianoni igazság-
talanság frissen ejtett sebei hiúsították meg a demokratikus fejlődést. Ker-
tész a magyar diplomácia szerepét a nagy középeurópai drámában nagy 
gonddal igyekszik annyira rokonszenves színben feltüntetni, amennyire 
azt csak a tárgyilagosság megóvása mellett lehetségesnek véli. Hogy ez 
mennyire lehetséges, az persze vélemény kérdése. De nekünk az a véle-
ményünk, hogy Kertész érvelése még hatásosabb lett volna, ha kevesebb 
fáradságot fordít a Horthy-rezsim jószándékainak igazolására és több 
őszinteséggel tárta volna fel ennek a korszaknak alapvető romlottságát. 
Mi értelme van hallgatni arról, amiről mindenki tud? 

Előszavában ugyan Kertész hangsúlyozza, hogy „az alapvető szociális 
feszültségek” tárgyalására könyve nem terjed ki, de éppen ez itt a kérdés 
és ebben tér el felfogásunk Kertészétől, hogy lehet-e egy ország külpoliti-
kájáról hű képet festeni, ha nem rajzoljuk meg az ország belső helyzeté-
nek igazi alapvonalait? 

Kertésznek nyilván az a véleménye, hogy a második világháborúban 
Magyarország megsemmisülését a szerencsétlen külső körülmények 
okozták és a belső viszonyok vajmi keveset számították. Mi is a külső 
körülményekre helyeznénk a hangsúlyt. Ám a belső viszonyok feltárása 
nélkül sem a megsemmisülés folyamatát, sem formáját nem lehet megér-
teni. 

A folyamat megértéséhez tudni kell, hogy a magyar társadalmat a há-
ború alatt a náci ideológia rohamosan tovább fertőzte és demoralizálta. 
Kertész ugyan arról biztosít bennünket, hogy a magyar középosztály 
többsége anti-náci volt, de efelől mi nem vagyunk olyan biztosak. A té-
nyek és tapasztalatok inkább ennek ellenkezőjét bizonyítják. Kertész to-
vábbá azt is állítja, hogy a magyar nép többsége anti-náci volt. Ez megle-
het, de annál, hogy a magyar nép többsége miként vélekedett a nácizmus-
ról, sokkal jelentősebb a magyar tragédiában az a tény, hogy a magyar 
nép többsége nem volt politikailag szabadon gondolkodó és cselekvő lé-
nyek társadalma. A magyar nép többsége elnyomásban, szervezetlenség-
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ben és sötétségben élt, az ország kormányát egy törpe kisebbség tartotta 
kezében, amely nem tudott, és nem is akart a néppel együttműködni, mert 
elve az uralkodás volt. 

A Kállay-kormány kísérlete, hogy Magyarországot a háborúból kiug-
rassa nemcsak katonai és külpolitikai nehézségek miatt mondott csődöt, 
hanem a belpolitikai helyzet következtében is. És a csőd formája főleg a 
belső viszonyok miatt volt olyan szégyenletes. Tömör részletességgel szól 
erről Szekfű Gyula leírása a Látóhatár szeptemberi számában. 

Elhisszük Kertésznek, és tapasztalataink is megerősítik, hogy a magyar 
külügyminisztérium az „anti-náci ellenállás központja” volt. Ám Kertész 
nem érzékelteti eléggé azt a tragikus elszigeteltséget, amiben a külügymi-
nisztérium érdemes tagjai dolgoztak, akik a nemzetet a katasztrófától 
igyekeztek megóvni. És nem leplezi le a magyar diplomácia alapvető 
gyengeségét, hogy az egy kis zárt uralkodó réteg nevében működött, 
melynek vajmi kevés kapcsolata és köze volt a magyar néphez. 

Persze teljes mértékben egyetértünk Kertésszel, amikor rokonszenvet 
igyekszik kelteni a magyarság jótörekvései iránt. Azt is megértjük, hogy 
ő, aki nemcsak a negyvenöt utáni, hanem a negyvenöt előtti magyar dip-
lomáciában is vezető poszton állt, különös tapintattal igyekszik kezelni a 
múlt szereplőit. De a tapintat nem mehet a történelmi tárgyilagosság rová-
sára. Másrészt nemis hisszük, hogy a Horthy-korszakkal kesztyűs kézzel 
bánó történetírás alkalmas tartós rokonszenvek gerjesztésére Nyugaton, 
vagy hogy az magyar érdeket szolgál. 

A magyar társadalmi helyzet őszinte feltárása, véleményünk szerint, 
mitsem vont volna le a magyar kormány különbéke törekvéseinek jelentő-
ségéből, nem csorbította volna azon kiváló diplomaták érdemeit sem, akik 
e cél érdekében életüket kockáztatták és akik a nácik meg nyilasok kezei 
közé kerülve embertelenül szenvedtek, vagy életükkel fizettek, mint 
Szentmiklóssy Andor, aki Dachauban pusztult el s kinek emlékére Ker-
tész, mint a dedikációból kitűnik, könyvét kegyelettel megírta. 

A kormány és nép közt tátongó űr ismerete nélkül bizony nem lehet se 
nekünk, se másoknak megérteni a tragikus fordulópontokat, melyek ha-
lomra döntötték a külügyminisztérium anti-náci diplomatáinak reményeit 
is. Lehet, ha kormány és nép közt a viszony demokratikusabb lett volna, 
Magyarország akkor sem kerülhette volna el szörnyű végzetét. De éppen 
ezen a ponton van jelentősége Jászi Oszkár figyelmeztetésének, hogy 
óvatosan játsszunk az elkerülhetetlen végzet filozófiájával. Nem mindegy 
ugyanis, hogy miként kerültünk az „elkerülhetetlen végzet” karjaiba. És 
persze azt sem lehet bizonyosra venni, hogy ugyanott lennénk, ha történe-
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tesen mások lettünk volna. A cselekvés hiábavalóságát se egyén, se nem-
zet nem fogadhatja el életfilozófiája alapjául, bármilyen végzetes erők 
vegyék is körül. 

De nemcsak az oknyomozó történetírás kívánta volna, hogy Kertész 
tüzetesebben vegye szemügyre a magyar diplomácia és a magyar társa-
dalmi helyzet közti összefüggéseket, hanem a könyv egyensúlya szem-
pontjából is üdvös lett volna. Mert a negyvenöt utáni fejlemények tárgya-
lásánál Kertész már nyíltan és bőven ír a társadalmi bajokról. Egyebek 
közt erősen kidomborítja a negyvenötös földreform hibáit, azt sem mu-
lasztja el megemlíteni, hogy a földreform révén a kommunisták hogyan 
iparkodtak saját céljaikat elérni – de a Horthy-korszak agrárpolitikájának 
hasonló szigorú bírálatával nem találkozunk, csupán annak megállapítá-
sával, hogy, lévén az ország lakosságának egyharmada földnélküli föld-
munkás, a földreform „régen esedékes volt”, és hacsak azt a kijelentést, 
hogy a parasztság negyvenötben hamarosan „egy új oligarchia” uralma 
alatt érezte magát, nem magyarázza a nagyon figyelmes olvasó arra, hogy 
a régi világ is oligarchikus volt. 

Nem szívesen jegyezzük fel Kertész István könyvének ezeket a fogya-
tékosságait, mert jól ismerjük őt és jól tudjuk, milyen őszinte híve a ma-
gyar demokráciának – inkább az aggodalom íratja velünk ezeket a kriti-
kus szavakat, mert látjuk micsoda mértékben burjánzanak el az emigráci-
óban furcsábbnál-furcsább attitűdök a múlttal szemben. Túllépné e 
könyvkritika kereteit, ha ennek okait és rúgóit kezdenénk vizsgálni. Csak 
arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy különbséget tenni a rezsim és a 
nép között nem sérti okvetlenül a nemzeti érdekeket. Példa rá, hogy a 
mostani emigráció is azon az erkölcsi alapon áll, hogy a magyarországi 
rezsim nem képviseli a népet. Úgy hisszük, a múltra vonatkozólag sem 
ártana ezt jobban tudomásul venni. 

Annál nagyobb őrömmel regisztráljuk Kertész könyvének erényeit. 
Csak a legnagyobb elismerés hangján írhatunk tudományos alaposságáról, 
az óriási anyagról, amit összegyűjtött és feldolgozott. Reméljük a külföldi 
szakértők, akik hozzánk hasonlóan alighanem észreveszik a társadalmi 
helyzet hiányos tárgyalását, észreveszik és méltányolni fogják majd a 
könyv becses tájékoztató értékét és sűrűn használni fogják. 

Kertész könyve szerencsésen egészítheti ki Nagy Ferenc 1948-ban 
megjelent könyvét, The Struggle Behind the Iron Courtain. A szovjet 
penetráció leírása kitűnő, s hézagot pótló is, mert Kertész a Külügymi-
nisztérium egyik érzékeny kulcspozíciójából figyelve a szovjet manőve-
reket, a beavatott résztvevő hitelességével írhat. Fontos volt kiemelni a 
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Szovjet divide et impera taktikája és a Nyugat tanácstalan passzivitása 
mellett azt a nyugati körökben kevésbé méltatott tényt is, hogy a 
középeurópai kisnépek egymásközti vetélkedése mennyire egyengette a 
szovjet imperializmus útját. 

Csehszlovákia ellenséges magatartását különösen jó volt kidomboríta-
ni. Nyugaton általában nem igen tudják, hogy Csehszlovákia milyen bő-
szen segédkezett annak a középeurópai helyzetnek a létrehozásában, 
amelyben „Magyarország teljesen ki volt szolgáltatva a Szovjet-Úniónak 
és a szláv érdekeknek”. Kertész felhívja a figyelmet arra, hogy: „Az új 
Magyarország vezetői őszintén kívánták a baráti viszony megteremtését 
Csehszlovákiával.” De Prága mereven elutasította a feléje nyújtott béke-
jobbot és a magyarok embertelen üldözését folytatta. A párisi békekonfe-
rencián is a „legnagyobb közvetlen fenyegetés Csehszlovákia ellenséges 
magatartása” volt. 

Hőn kívánjuk, hogy a Nyugat ezeknek az adatoknak a megszívlelésé-
vel a középeurópai béke feltételeit jobban megértse. Kertész könyve en-
nek érdekében sokat tehet. A magyar és középeurópai kérdés tanulmá-
nyozására Kertész István fontos forrásmunkával gyarapította az 
angolnyelvű szakirodalmat. 
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SZABÓ ZOLTÁN 

Egy negyedszázad Magyarországon66 
Francois Gachot: Les amanis de Budapest, Fasquelle, 11 Rue de Grenelle, 
Paris, 500 fr. 

 
Alig hinném, hogy volt a háború alatt és után olyan nyugati ember, akit a 
magyar szellemi élet annyira integrált volna mint Francois Gachot-t. A 
Sorbonne neveltje, Cocteau, Indré Lhóte, Crevel, Jean Prévost párisi ká-
vézók körül örvénylő köreinek egykori ígéretes fiatal diákja egy novellás-
kötet (Jeux de dames) után érkezett Magyarországra. A szellemi életen 
belül egyeduralkodó francia nyelv és literatúra tanárának jött, a modern 
francia piktúra fáradhatatlan hírverőjének és ügynökének. 

A világháború előestéjén a magyar szellemi élet embereinek, a Nyugat 
és Válasz köreit beleértve, s a magyar piktúra érettebb tehetségeit és fiata-
labb ígéreteit sem véve ki, vigasztaló, bátorító és valamiképpen megnyug-
tató volt néhány francia jelenléte. Georges Deshusses, az École Normale 
Superieure szellemét Mikszáth megértésével párosítva képviselte a Fő-
uccai palotában. A magyar író bizonyos megnyugvással tarthatta számon 
legalább egy „homme de lettres” familiáris, ismerősen civilizált jelenlétét, 
az akkori idők corps dipiomatique-jában, amelyről általában nehéz volna 
a magunk részéről többet mondani annál, hogy kifogástalanul öltözködött. 
Ha Deshusses az École Normale forradalmakat is magáévá ölelő tradíciót 
képviselte Budapesten, a gödöllői premontrei házból olyan francia jött be 
Pestre egy-egy vacsorára, mint Marc Scherer nemcsak nézeteivel, hanem 
egyéniségével is megértetve, hogy a francia katolicizmusnak van mon-
dandója a hívő mellett az értelem számára is. Francois Gachot mellettük a 
francia szellem másik ágát, az új párisi költői kalandozások szellemét és 
az új francia piktúra formarontó, mágiakereső forradalmát képviselte ott-
honában, előadásain és az Alliance Francaise meghitt és barátságos 
könyvtárában. Deshusses ebédei Budán és Gachot nyugtalan, lankadatlan 
lobogása Pesten a háború kezdetétől a magyar szellemi élet legjobbjainak, 
Illyéstől Radnóti Miklósig, Ferenczy Bénitől Szalay Lajosig párisi leve-
gőzést helyettesített. Nehéz volna elfelejteni azt az ösztönös természetes-
séget, ahogy Gachot a kassai püspök meghívására, Picasso és Dufy képeit 
vetítette az első sorokba gyűlt előkelőségek elé. A püspöki ebéden kide-
rült, hogy a francia nyelv e művészet megértését ugyan el nem írta, de 
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művészek kísérletező szabadságának elismeréséhez még Kassán is 
ösztönzőül szolgált. Senki se felejtheti, hogy Babits Mihály temetésén az 
egybegyűlt kevés jobbak közt egy állam képviselője szólt, a franciáé, a 
Becsületrend nevében. Francois Gachot-nak hívták. A háború utáni alá-
aknázott demokráciában, a Francia Köztársaság követségének 
sajtóattachéjaként Francois Gachot bizonyára nem csekély mértékben 
járult hozzá, hogy egy politikában a fölényes értelem színvonalán álló 
francia követ, Magyarországot nemcsak külügyi jegyzékek mértékéig, 
hanem társadalmának összetételéig, ország és nép gyanánt is megismerte. 
Az ilyen elmélyült ismeretek mellett az érdeklődés általában nem marad 
célszerűen színtelen, még diplomatában sem. Gachot további magyaror-
szági pályafutásának diplomáciai előfeltételeit a Rajk per egy vallomása 
szakította meg. Azt a helyet, amit magának magyarok szívében kivívott, 
ilyesmi sem el nem veheti, sem koporsóvá nem zárhatja. Semmi sem ter-
mészetesebb, minthogy a pesti kormány a Szovjetunió prezenciájának 
kizárólagossá tételének érdekében azt a személyt vette célba a francia 
követségről, aki a magyar társadalomba teljesen „beépült”. Nem mint 
„kém” vagy „ágens” természetesen, hanem mint a jobb magyar írók, pik-
torok, szobrászok, költők barátja, mint nyelvünk és népünk jellemének 
tájékozott ismerője, mint olyan ember, aki franciaként is jóértelemben 
vett magyarnak számított. Ha jól emlékszem Pátzay Pál volt az, aki Fran-
cois Gachot-t másképp mint Gacsó Ferencnek nem nevezte. 

Tréfaszó volt ez, de van mögötte tartalom. Francois Gachot legalább 
olyan lelkes hírverője volt magyar dolgoknak franciául, mint francia dol-
goknak magyarul. Ha a kassai püspöki házba Dufy-reprodukciókat vitt 
mutatóba, az Új Idők L'Art Hongrois sorozatában, Rippl Rónairól, Nagy 
Istvánról, Csontváryról maga irt tanulmányt, franciák számára. A francia 
magyar szellemi kölcsönhatásnak; amennyiben ilyen aránytalan tényezők 
viszonyulása esetén kölcsönhatás kifejezés használható; Francois Gachot 
mindkét oldalról készséges és pihenést nem ismerő szolgája volt. Mint 
igazi művész, akármi munkát vállalt, az alkotás emésztő türelmetlenségé-
vel végezte, olyan emberként, aki úgy hisz a mérhető értékben, mint más 
a kétféle túlvilágban. Következésképp nem vesztette el azt, amit Koestler 
a „felháborodás képességének” nevez, bármelyik hazája szolgált is okok-
kal Vichy vagy a hintapolitika korában. Mert azok közé az emberek közé 
tartozik, akiknek több hazát ad temperamentumuk, érdeklődésük új s 
újabb hazákat fedez fel, szeret és bírál. 

Hosszas beszédet igényelne annak elemzése, hogy mik az okai annak, 
hogy Francois Gachot a maga negyedszázada alatt annyira hazatalált Ma-
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gyarországon. Az olyan ember, aki férfikorára sem veszti el a fiatalság 
emocionális és abszolutista szemléletet abban, ahogy az élettel és világgal 
szembesül, közelesen annyira meghatározódik gyermekkorától, mint a 
költők. Úgy lehet, hogy ez a délfrancia „értő”, hogy egy régi magyar szót 
használjak, Nizza dombjainak és angol promenádjának neveltje, valami 
rokon-fénytörést érzett a Dunakorzón és a budai dombokon. Meglehet, 
hogy az érzelmein értelmi magasokba lovagló magyar kedélyt tudta célta-
lanságában rokonszenvesebbnek találni ő, mint más nyugatiak. Oknyo-
mozásnak nincs sok értelme olyasmiben, amelynek annyi és jóféle ma-
gyar intellektus volt megélvezője, bár persze elégtelen állítás volna az 
olyan, hogy Gachot kapcsolódása Magyarországhoz kizárólag az iroda-
lom és művészet férfiainak volt köszönhető. Ez utóbbiak krónikus és soha 
nem csökkenő Páris-honvágyuk egyeduralma alatt nem lehettek tárgyila-
gos bírái az olyan nézeteknek, amelyek szerint Budapest Párissal, nem 
székesegyházakban, de asszonyainak bájában a versenyt fölveheti. Ha 
ilyen ember ír, ilyen országról, a mű feltétlenül a „Colloque sentimentale” 
sorait idézi. 

* 
„Kapuját bezárta az esetleges látogatók elől, ablakait elfüggönyözte, 

távbeszélőjét kikapcsolta, s ült, szemben a néma zongorával, mintha múlt-
jának roppant formájavesztett kísértetére nézne”. Ez a mondat az 
„Amants de Budapest” 242-ik oldalán az egyik hősnőt; e cikkben a szer-
zőt jellemzi, azt, ahogy a témával szembenéz. A „Budapesti szeretők”-
nek két férfihőse van, az egyik festő, a másik író: mindkettő művész és 
mindkettő fiatal, ami adott esetben annyit is jelent, hogy a regényen belül 
gondolataival is nem annyira a kenyerét, hanem az élet értelmét keresi: ez 
a kenyere. A két művészben kiválasztott hős, e csak művésznek reális 
alaphelyzete, a könyvet csöppet álomszerűvé teszi, ahol az alakok járnak 
s nem haladnak céljuk felé. Siklanak az életben, olyannyira könnyedén, 
meglepetésszerűen, idegesen, akár a halak egy akváriumban. A világ, 
közvetlenül 1939 előtt vagyunk, meg-megreng, de csak távolról, kívül a 
lét kereteinek üvegfalán. Gachot folyékony s érzékletesből időnkint érzé-
kivé melegedő stílusa foszlékony szövetével csak fokozza, s valószínűleg 
tudatosan, ezt a hangulatot. A dolgok mesterséges és meglepő fényben 
úsznak, bomló körvonalú árnyékokkal, akár Csontváry képén az athéni 
sétakocsizásról. A címben jelzett univerzum: a szeretkezőké, 
egyensúlyavesztett. A két tétovázó művész alkotókedvének búrája alatt 
élő férfi négy nőtől s két szerelemtől kapja lényegében a női nemet, járu-
lékosan: az élet értelmét. Az író szerelme kicsit Ondine-féle, de a 
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Csengery-uccából, csöppet sem mesebeli; a festőé egy garázslakó, aki a 
földfölött síel, a földalatti mozgalomban röpcédulákat osztogat. Az előbbi 
szerelmet halálos magzatelhajtás, az utóbbit az a kétféle érzelem végzi, 
amellyel a festő és a mozgalmi leány a német-orosz egyezmény 
rádióbejelentését hallgatja. Egy halálnélküli csalódás és egy csalódásnél-
küli halál után a két férfi, a két volt szerető, összekerül, a háború induló-
ban van, mély morgásával a hátuk mögött. „Tudom, – mondja egyikük, – 
hogy nincs más megoldás, mint felejteni. De én semmit se akarok felejte-
ni. S főleg azt nem, ami legjobban fáj, az árnyak hangjait – s ezzel újra a 
Dunára nézett. „Gyere hát” – határozta el magát hirtelenül s magával 
sodorta a fiatal festőt. Mindketten belemerültek az éjszakába.” 

Ezt a néhány mondatot azért idézem, mert kétféleképp is jellemzők a 
regényre. Egyfelől abban, hogy érzékeltetik: Gachot mennyire jelenéssze-
rűen mutatja be alakjait. Másfelől abban, hogy a regényhősök valahogy 
úgy tűnnek el az életbe, ahogy Canova halottja a sir üres és fekete négy-
szögébe. Gachot nyílván a cselekményesség kötelező tyrannizmusa ellen 
lázadozva, nem cselekedetsor köré csoportosítja a világot, hanem egy 
kezdet és vég közé befog annyi emberi mozgást, találkozást, szökést, tá-
vozást, amennyi a két időpont és a két személy közé elfér. Az életben a 
dolgok nagyjából így történnek, a hagyományos regényben azonban nem 
így. Következésképp, ha az ember szabványos regényszerűséget keres 
Gachot „Budapesti szeretők”-jében, minden bizonnyal megcsalódik s 
vagy azt képzeli, hogy nem regény, vagy azt, hogy kitépett tárcalap az 
életből, regény terjedelmére szélesülve. A hatásában korántsem problé-
mamentes könyv voltaképpen az idő egy szakaszát ábrázolja, amely kez-
dődik azzal, hogy a két hős véletlenül összetalálkozik, végződik azzal, 
hogy a két hős, a két múlttal a háta mögött, egymásra talál. Az ábrázolás 
maga festői, folthatásokkal, meg-megszakadó vonalakkal él. Ezek a vona-
lak inkább árnyakat rajzolnak körül és az embert inkább a másik ember 
felé tett mozdulatával, mintsem a maga masszív valójában határozzák 
meg. Ehhez a csöppet kísértetes és holdfényes hangulathoz hozzájárul az 
is, hogy Gachot az emberpárt foghatóbb realitásnak veszi, mint az embert 
magát. Ezzel a nyílván céltudatos technikával azt éri el, hogy regényében 
a dolgok éppen ott nyernek három kiterjedést és plaszticitást, ott válnak 
egy lélek szoborvázából egy test domborművévé, ahol a konvencionális 
regényekben az a bizonyos függöny leereszkedik, s az a bizonyos három 
pont feltünedezik, s a többit az olvasó tudja. Gachot éppen ezen a ponton 
bocsát oly fényt alakjaira, amely valószerűvé teszi őket. Figuráinak meg-
testesülését a szerelem pillanatára tartja, amikor az egyének árnyaiból egy 
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emberpár valóságának felévé testesülnek. Ezzel a technikával a regény 
egyéb történései valahogy jelentéktelenebbé haloványulnak, míg a „nem-
zetgyalázás osztályellenes izgatás”-per tárgyalása is, amelyről igen fűsze-
res élmény franciául olvasni. Az „Amants de Budapest”-ben a szájat a 
csók teremti, a kart az ölelés. A valóság e pontjai körül elmosottan és 
nyugtalanító foszlékonyságban lebeg háború előtti lét, a pesti táj a Kép-
zőművészeti Akadémia és a Dunapart között; egy-egy különös interieur; a 
Népliget, Üllői-út és a Dunagőzhajózási egy utasszállítója, amint elúszik a 
hidak alól Belgrád felé. 

* 
Gachot tudatosan festői elbeszélőmodorából és emlékszerű életábrázo-

lásából az következik, hogy a magunkfajta olvasó – személyes elfogult-
ságból és a magától értetődő ráismerés örömével – a regény tájait jobban 
élvezi, mint a regényt magát. Lehetetlen rezzenés és önkéntelen visszhang 
nélkül olvassuk a könyv hangütését: „November már a végét járta. Mind-
amellett az Andrássy-úton még zöldek, levelesek voltak a fák s ha fűlével 
felügyelt az ember egy pillanatra, hallotta, az autóbuszok és villamosok 
zöreje mögött, a rövid füttyöket. Ez azt jelezte, hogy a hajók még jártak a 
Dunán. A vontatóhajók kétségkívül egy-egy felszökő füstoszloppal kö-
szöntöttek egy úszályfűzért minden híd alatt búcsúzóban, vagy egy-egy 
kikötőhajót. Aztán lassankínt mindannyian betérnek az újpesti kikötőbe, 
az álló vizek öblébe. S ott maradnak majd három hónapig, kövér, fekete 
héjjukkál egymáshoz támaszkodva, szorosan, a jég foglyaként”. Budapest 
három jellemzőjét, nevezetesen, hogy folyó a főtere, hogy nem nagy, hogy 
egy hajófütty át ne szárnyalhatná, s hogy van tél, igazi tél; jéggel hajókat 
foglyulejtő: nehéz volna három mondattal pontosabban kifejezni. S mit 
szóljunk ehhez a képhez, amely közel ugyanoly parancsolóan idéz fel ifjú-
ságot, mint a híres Kosztolányi vers: „A jégpályává alakított mesterséges 
tó tükréről divatjamúlt foxtrottok és öreg keringők dallama szállt fölfelé, s 
ez még a szokottnál is rejtelmesebben hatott. Mivel arról a helyről, ahol 
Gábor állt, nem látta az ember a korcsolyázókat! A hangok, akár egy sa-
játságos ünnepély, a tér keretein kívül lezajló ünnepély foszlányai, néha 
meglendültek egy-egy széllökéssel, s oly harsogóakká váltak, mintha a 
zene forrása elmozdult volna helyéről. Később a zene elhalkult, a ritmus 
kihagyott, elnehezült és tétovázni kezdett, szétolvadt a ködben, mintha 
elindult volna, hogy helyet keressen magának egy idegen bolygón, ahová 
leszállhat... Egy ismeretlen leány alakja közelített, akárha álomban, látha-
tóan nem nézve se előre, se hátra, mintha süket és néma és vak lett volna, 
és mégis: járását valamilyen monoton muzsika követte. Nem egy dal dal-



 

212 

lama volt, nem is óhajtások szövevénye, valami sokkal lágyabb és szomo-
rúbb, mint a korcsolyázók iménti keringői. S hirtelen, ahogy a leány el-
ment Gábor mellett, közömbösen, akárha egy szobor lett volna a férfi, 
vagy egy fatörzs: a fiatalember megfejtette titkát a zenének, amit hallott. 
A leány szájharmonikázott”. Meglehetősen könnyű volna e passzus után a 
Városliget térképén ujjal kibökni a sétautat, a Hősök Terének tágas 
csendje és a Műjégpálya „Ramóna, Te gyönyörű, Te tünemény!” 
hanglemezsopánkodása között. S a Gellérthegy? „Az utat nemrég újraépí-
tették, hogy a sétálók a tetőre érhessenek tizenöt perc alatt. Ám mindaz, 
ami láthatóan emberkéz alkotása volt nappal, eltűnt a sötétség leszálltával. 
Ettől kezdve, minden olyan lett, mintha a véletlen vagy váratlan tette vol-
na a maga helyére ... ez a csaknem teljes sötétségnek és annak a jeges 
tisztaságnak volt köszönhető, amely a dolgok látványát függönyként tépte 
szét. Nagyszerű táj, kietlen, egységes, nyílt pálya minden képzeletnek! A 
padok nem voltak padok többé, az ösvények nem voltak ösvények többé, 
s a kertészek által gonddal nyírt és bőven öntözött gyep, a világ érzéki, 
bűnözési és költői lehetőségeinek ágya lett” ... A festő látja így, s nem 
nehéz kielemezni e boszorkányszombatok gyűjtőhelyévé visszaváltozó 
Gellérthegy leírásából a mai francia piktúra dolgokat alkatrészeikre bon-
tó látásmódjának elemeit. A regényben egy számunkra újszerű Budapest 
kép is kibontakozik és a francia szöveg különös ízzel biztosít furcsa mara-
dandóságot a Csengery- vagy Szondy-utcának, a Népligetnek, a világítat-
lan kültelki grundoknak, s a nem éppen rangos bérházak gangos folyosói-
nak, valamint a Podmaniczky- utca egyetlen házsorának, amelyre a túlol-
dalról vonatfütty tagolatlan sípszava és mozdonyok korma esőz. 
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BEDE ISTVÁN 

Az angolszász együttműködés67 
Britain and the United States. Problems in co-operation. – A Joint report 
by study groups of the Council on Foreign Relations, New York and the 
Royal Institute of International Affairs. 

 
Az elmúlt év külpolitikai irodalmára visszatekintve, aligha van könyv, 
mely időszerűbb lehetne ennél a közös angol-amerikai publikációnál. 
Hasznosságából mit sem von le az a körülmény, hogy javarészben Eisen-
hower elnökké választása előtt íródott s még Sztálin halála előtt hagyta el 
a sajtót. Sőt. A könyv szerzői, mintha csak előre látták volna az elkövet-
kezendőket, nagyrészt azzal indokolják a kényes téma feszegetésének 
szükségét, hogy a szovjet agresszivitás valódi vagy látszólagos csökkené-
se, még ha csak átmeneti jellegű is, komolyan hozzájárulhat azoknak az 
ellentéteknek elmélyüléséhez, amelyek Anglia és az Egyesült Államok 
között részben szükségszerűen fennállanak. Márpedig, fűzik tovább gon-
dolatmenetüket, a nyugati világ védelme szempontjából elsőrendűen fon-
tos, hogy két vezető hatalma között a megértés maximuma és a lehető 
legszorosabb együttműködés álljon fenn. Ennek a meggyőződésnek meg-
felelően, a meglévő és a jövőben feltehetően még felmerülő nehézségeket 
nem leleplezni és elpalástolni, de szakértői alapossággal, türelemmel és a 
partner álláspontjának legmesszebbmenő figyelembe vételével és tiszte-
letben tartásával megvizsgálni igyekeznek. A problémát kivonják az Óce-
án két partján időnként kisebb-nagyobb hevességgel fellobbanó szenvedé-
lyek légköréből. De nem azért, hogy a realitásokat ily módon figyelmen 
kívül hagyva, elméleti síkon keressék az ellentétek kiegyenlítésének lehe-
tőségét. Azon vannak, hogy a felmerülő problémákat olyan tisztán állítsák 
újból a két ország népe elé, hogy a közvélemény kialakításában félreértés-
ről, tájékozatlanságról többé ne lehessen szó. Ahol a nemzeti nézőpontok 
nem hozhatók közös nevezőre, ott a célok és lehetőségek helyes rangsoro-
lása még mindig biztosíthatja az Anglia és az Egyesült Államok közötti 
együttműködésnek azt a fokát, mely elegendő lehet a nyugati civilizáció 
védelmére. Ezt a hitet juttatják kifejezésre a könyv szerzői, amikor nem 
meggyőződésre, hanem felvilágosításra törekszenek,bízva abban, hogy a 
tájékoztatás hasznosabb a közös ügy szempontjából, mint a kötetekre me-
nő argumentáció. 

                                                           
67 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 1. számában. 
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Egy könyvismertetés szűkre szabott keretei nem nyújtanak módot arra, 
hogy részletesebben térhessünk ki a publikációban megtárgyalt akárcsak 
legfontosabb kérdésekre is. Annál kevésbé, mivel a mai nemzetközi hely-
zetben aligha akad olyan probléma, amely valamilyen vonatkozásban ne 
provokálna ki angol és amerikai állásfoglalást s következésképpen ne 
szerepelne a könyvben. Meg kell tehát elégednünk azzal, hogy bizonyos 
fokig önkényesen válogassuk ki a könyv ama részeit, melyekkel a többiek 
rovására, behatóbban kívánunk foglalkozni. 

Ezek közé sorolom elsősorban azt a fejezetet, amelyik az angolszász 
hatalmaknak a Szovjetunióhoz és Keleteurópához való viszonyát elemzi. 
Nem azért, mintha számunkra új vagy különösebben érdekes megállapítá-
sokat tartalmazna. Erről nincsen szó. Ami újszerű benne, az csak annyi, 
hogy itt végre együtt ül egy kerékasztal mellett huszonegy amerikai és 
tizennégy angol. Valamennyien többé-kevésbé elismert és hivatott képvi-
selői nemzeti közvéleményüknek. Megfontoltan, mindenfajta hatásvadá-
szat nélkül, elmondják, hogyan látják ők, amúgy egymás között, azoknak 
a nemzeteknek sorsát, amelyeknek az európai közösségből történt erősza-
kos kiszakítása először tudatosította bennük a kettéosztott világ szomorú 
és kényelmetlen valóságát. 

Nehéz és lassú ébredés volt. Az oroszokkal való együttműködés a há-
ború végén nemcsak a két kormány hivatalos politikáját jelentette. A köz-
vélemény az Óceán mindkét partján, túlnyomó többségében támogatta ezt 
a törekvést. Csak nagyon kelletlenül – mondják a könyv angol és ameri-
kai szerzői – törődött bele abba, hogy a háború folyamán kialakult 
együttműködés nem folytatható. A rájuk erőszakolt új helyzetben az an-
golok és amerikaiak reakciói nem mindig voltak azonosak. Bár nem min-
den fenntartás nélkül, de mégis kifejezésre jut a könyvben az a felfogás, 
hogy az angolok a szovjet veszedelmet elsősorban a cári imperializmus 
folytatásaként fogják fel, míg az amerikaiak a „kommunista veszedelem”-
mel azonosítják. London arra törekszik, hogy a hatalmi politika megnyil-
vánulásait elkülönítse a morális szempontoktól, míg Washington a kettőt 
elválaszthatatlan egységnek látja. Ez az alapvető felfogásbeli különbség 
napjaink problémáira vonatkoztatva a Churchill-féle konferencia javaslat 
is az Atlanti óceánon inneni és túli merőben eltérő fogadtatását is meg-
magyarázhatja. 

De nemcsak a Szovjetunióval, hanem Keleteurópával kapcsolatban is 
mutatkozik bizonyos eltérés az angol és az amerikai politika között. Ami-
kor 1947 februárjában Anglia és az Egyesült Államok aláírták a Magyar-
országgal, Romániával és Bulgáriával kötött békeszerződéseket – mond-
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ják a könyv angol és amerikai szerzői – lényegében, ha forma szerint nem 
is, feladták politikai pozícióikat a Szovjetunió által ellenőrzött 
Keleteurópában. 1948-ban az utolsó nem-kommunista pártokat is felszá-
molták ezekben az országokban, állapítja meg a könyv, s ezután már csak 
vajmi kevés gyakorlati lehetősége maradt a két nyugati hatalomnak, hogy 
a csatlós országok iránti érdeklődését kifejezésre juttassa. Ma azonban, 
amikor a nyugati világ ereje egyre növekszik, felvetődik a kritikus kérdés: 
„Lehetséges-e egy általános politikai rendezés a Szovjetunióval addig 
ameddig a keleteurópai csatlós államok jelenlegi státusában nincsen vál-
tozás?” Ha az erőszakos felszabadítást számításon kívül hagyjuk, mond-
ják a könyv szerzői, három lehetőség áll fenn. Az első: felhagyni e terüle-
tek visszaszerzésére irányuló minden kísérlettel. A második: nyitva hagy-
ni a kérdést és várni valamifajta fordulatra. Es végül a harmadik: olyan 
intézkedésekhez folyamodni, melyek alkalmasak arra, hogy háború nélkül 
gyöngítsék az oroszok uralmát a csatlós nemzetek felett. A két kormány 
eddig inkább a második megoldást látszik követni. A különbség a szerzők 
szerint azonban az, hogy míg az amerikai kormány és az amerikai közvé-
lemény hajlandóságot mutat a harmadik alternatíva felé, addig sem az 
angol kormány, sem pedig az angol közvélemény nem hajlik erre. 

Á számunkra érdekes fejezet ezután két körülményre mutat rá, mint 
amely jellemző az angol kormány – az amerikaival ellentétben tanúsított 
– nagyfokú óvatosságára. Az egyik, hogy angol államférfitól soha nem 
hangzott még el olyan fajta nyilatkozat, mint amilyet Amerikában több-
ször hallhatunk a keleteurópai népek bátorítására. A másik, hogy míg 
Amerikában a keleteurópai népek érdekében nagymérvű nem-hivatalos 
tevékenység folyik anélkül, hogy annak a hivatalos politikával való kap-
csolatában összeférhetetlenséget illetve következetlenséget látnánk, addig 
Angliában az a felfogás, hogy az emigráns mozgalmak támogatása hamis 
reményeket ébreszthetne s következésképen többet ártana mint használna 
a csatlós országok népének. 

Az angol-amerikai tanulmányi csoport végül is azzal a megállapítással 
zárja le erre a témakörre vonatkozó fejtegetéseit, hogy Keleteurópa szov-
jet uralom alá hajtása egyik fő oka, nem pedig következménye a világban 
meglevő feszültségnek. 

Rátérve most még röviden a publikáció általánosabb érdeklődésre 
számot tartó fejezeteire, meg kell említeni azokat, amelyek a két nyugati 
nagyhatalomnak az Egyesült Nemzetekkel, Nyugat-Európával, a Földkö-
zi-Tengeri-Térséggel, a Közép- Kelettel, Dél-és Délkelet-Ázsiával és a 
Távol-Kelettel szemben folytatott politikáját elemzik. Igen tömör elő-
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adásban tárgyalják a két hatalom között felmerült gazdasági problémákat 
is. Bár a szakembernek, sőt a figyelmes újságolvasónak sem mondanak 
sok újat, mégis egyik értéke a könyvnek az a tömörség, amellyel a háború 
óta bekövetkezett fejleményeket összefoglalja. Csodálatos, hogy a két 
ország ennyire szoros szövetségi politikát folytat béke idején, holott 
mindkettő esetében a politikai hagyományok az efajta szövetségek ellen 
szólnak. A könyv szerzői ezt így fejezik ki: „Ami számunkra meglepetést 
jelentett közös munkánk közben, nem az volt, hogy annyi véleménykü-
lönbséget derítettünk fel, hanem sokkal inkább az, hogy mi angolok és 
amerikaiak annyi nagyfontosságú kérdésben egyetértünk és olyan kevés 
jóvátehetetlen hibát követtünk el.” Mindkét nagyhatalom politikáját a 
Moszkva felöl fenyegető veszedelem elhárítása irányítja. Ezért az ameri-
kai-angol együttműködés útjában álló kisebb-nagyobb nehézségeket soro-
zatosan eliminálják vagy legalább is háttérbe szorítják. Ameddig a két 
angolszász nagyhatalom kormánya és közvéleményének többsége e- mel-
lett a gyakorlat mellett kitart, a szabad világnak nincs mitől tartania. 

Végezetül még valamit. Innen, Londonból nézve, egészen rövid utalást 
kell tennem a publikációnak egy az itteni kritikákban nehezményezett 
fogyatékosságára. Ez pedig az, hogy amikor „a közvélemény és a külpoli-
tikáról” szóló fejezetben a bevanizmus fontosságát és az amerikai közvé-
leményre gyakorolt hatását pontosan elemzik, Mc Carthy szenátor tevé-
kenységét (egyetlen egy jelentéktelen utalástól eltekintve, amikor a State 
Department elleni támadásait említik) s annak figyelemre méltó hatását az 
angol közvéleményre sehol sem tárgyalják. Ennek kétféle elfogadható 
magyarázata lehet. Az egyik, hogy a szenátor csak újabban, tehát a könyv 
megjelenése óta vált politikai erőtényezővé; a másik, hogy az Óceán túlsó 
partján még most sem tulajdonítanak működésének olyan fontosságot, 
mint Angliában. 

Mint minden írásmű, amely több szerző közreműködésével jött létre, a 
könyv stílusa nem egyöntetű, nem könnyen gördülő. A publikáció inkább 
nehézkes, fáradságos olvasmány. Ezt a benyomást még csak fokozza a 
személytelenség, a szenvedély-menteség, amit a szerzők mindenkor féltő 
gonddal megőriznek. 

Kár, hogy név-és tárgymutató nem szerepel a könyvben. A tárgyalt 
kérdések és az adatok nagy száma ezt indokolttá tenné. 
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URBÁN GYÖRGY 

Művészi tudomány68 
Karl Kerényi: Apollón. Studien über antiké Religion und Humanitát, Düs-
seldorf, 1953. 

 
„What has been imaginatively conceived can be only imaginatively 
understood. It is the privilege and the highest function of the scholar to 
make a new revelation to the world of old wisdom and old beauty”. Ezek-
kel a szavakkal jelöli meg A. K. Thomson, a neves angol humanista a 
szellemtudományok és elsősorban a klasszika filológia, régészet és köré-
jük csoportosuló tudományok feladatát. Ebben a szellemben íródott Keré-
nyi Károly Apollon-könyve, amely bővített formában immár harmadszor 
kerül német nyelven kiadásra. Kerényi, aki a klasszikus tudományok mű-
velői sorában a thomsoni gondolat egyik legnagyobb élő képviselője, a 
tudomány és művészet, a módszer és intuitív megérzés egybefonódásától 
várja a klasszikus stúdiumok megújhodását. Gundolfi nyomokon haladva 
érzéki (sinnlich) és nem-érzéki (unsinnlich) hagyományról beszél és felte-
szi a kérdést, hogy vajjon az európai tudományos szemléletben elhatalma-
sodott nem-érzéki gondolkodásmód nem teszi-e eleve lehetetlenné a test-
hez és formákhoz kötött antik műveltség megismerését. T. S. Eliot egyik 
szép diktumát idézve a szellemtudományok gyökeréhez nyúl, amikor 
megmutatja, hogy minden új szellemi alkotás és tudományos szemlélet 
nem csak a jelen, hanem a mögötte húzódó múlt képét is megváltoztatja: 
Vergilius óta máskép olvassuk Homérost, Dante óta Vergiliust és Eliot 
Dante tanulmánya vagy George Dante-fordítása óta új színben látjuk 
Homérost, Vergiliust és Dantét. A múlt, jelen és jövő problematikája per-
sze Eliot kedvenc témája, amelyet a Four Quartets-ben versben is rendkí-
vül finoman kidolgozott. Kerényi az érzéki hagyomány továbbszövésében 
látja az egyedüli módját annak, hogy az antik műveltség igazi arculatát 
megismerjük. Ehhez azonban a tudományos gondolkodás keretében he-
lyet, sőt központi helyet kell juttatni a művészi élménynek. Az ember a 
rokonlélek Erich von Kahlerre, Stefan George egyik fiatalabb követőjére 
gondol, aki a huszas években, válaszul Max Weber egyik könyvére, lelkes 
munkában fejtegette, hogy a tudományos megismerés nem lehet öncél. A 
tudománynak már kérdésfeltevésében a görögös ideál, a testi valóságában 
beteljesedett ember mércéjéhez kell igazodni. Kerényi természetesen nem 

                                                           
68 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 1. számában. 



 

218 

megy ilyen messze, de nála is egyre-másra előbukkan a Gesfalt-gondolat 
akár a vallás, a filozófia vagy a klasszikus szövegek formanyelvét vizs-
gálja. A klasszika filológia feladatát Nietzschével a „királyi könyvek” 
életbentartásában látja, a könyvnek az érzéki valóságtól elhúzódott euró-
pai könyvkultúrának azonban Gide-del ellensége. Az örök könyvekben az 
antik életformát keresi, amely számára mítosz, jövőbelátás és varázslat a 
mindennapi élet megannyi reális jelensége. Tartós lecsapódása a testi 
harmóniákhoz, az emberrendű dolgokhoz láncolt művészet. Ez azonban 
csak művészi megélésnek adja ki a titkát. Az intellektus csak a térkép 
megismeréséig viszi – a tájat, amelyet ábrázol, soha nem látja a maga 
teljes, érzéki valóságában. Kerényi, bár ellenkező okok miatt, Lukáccsal 
együtt szegényesnek tartja a valamikor virágzó miliő-elmélet tetszetős 
magyarázatait. A görögség műalkotásait nem a táj magyarázza, hanem a 
műalkotások magyarázzák a tájat. „A művészet az élet értelme” – írja 
egyik tanulmányában – „ebben az esetben a görög és olasz tájé is”. A 
nagy nietzschei tétel és Pauler Ákos egyik szép megállapítása visszhang-
zik e gondolatban. Kerényi tovább viszi a táj és művészet rendkívül finom 
analízisét. Meglepő módon a taine-i pozitivista esztétikából kiindulva 
vizsgálja összefüggéseit. Írása talán itt a legszebb. Fejtegetéseinek vezér-
eszméje a táj és műalkotás, a szellem és a mitikus természetkép organikus 
egysége. Megmutatja, hogy a szardíniái őskultúra titáni toronyépítményei 
hogyan olvadnak a Santa Vittoria di Serri rövidtörzsű fákkal díszített 
sziklás, köves vidékébe és hogy a kettőhöz megint hogyan csatlakoznak a 
sziget történetelőtti lakóinak któnikus rítusai; elmondja, hogy a Demeter 
templomok miért épülnek barlangbejárat elé, az Aphrodité templomok 
magas sziklahátra és hogy a delphii, mélységekkel és szakadékokkal vál-
takozó tájnak miért természetes szülöttje Apollón és a prófécia. Egyik 
későbbi tanulmányában a hegytetőre épült északolasz és etruszk városok 
keletkezését kutatja. Kerényi a nagy lélegzet, a mindent átfogó érzés-
gondolat embere, persze csak az „igaz” érzésé és a „szép” gondolaté a szó 
whiteheadi értelmében. Itt sem éri be a szociológusok vagy közgazdászok 
földhözragadt magyarázataival. Megrajzolja a városalapítás kultikus ké-
pét, világelképzelésbe, nagyszerű összefüggésekbe ágyaz egy olyan kér-
dést, amely kisebb szellemek számára csak az utilitaritás szintjén jelent 
problémát. 

Kerényi a George-kör érzésvilágába viszi az olvasót, amikor a költő 
helyét keresi az antik műveltségben. Istenembert lát a költőben, aki az 
ember, a természet és az égiek mitikus, tehát az antik ember számára reá-
lis, viszonyának személyfeletti, vatesi szócsöve. A mitikus látással együtt 
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jár az egységes világelképzelés, amely nem engedi, hogy a tudatos és a 
tudatalatti, az élmény és a személyfölötti önállósulása megbontsa a költői 
szellem egészséges egységét. Eliotot hívja segítségül, bár az angol költő a 
személyiségen kívüli, nem pedig a személyiség fölötti területen keresi a 
költői inspiráció forrását. Kerényi talán megint ott a legfinomabb, ahol 
egyetlen, nagy átkaroló mozdulattal közös keretbe foglalja mindazt, amit 
egy istenlátó és költőszerető kor számára a „muzsikus” alkotás és a puszta 
költői lét jelentett. Apollón nem csak lírája hangjával vezérli a múzsákat, 
nem csak a tiszta szellem legfőbb letéteményese, hanem a földből felbu-
gyogó források vizével is titkos kapcsolatban áll. De a görög költő nem 
csupán az apolloni tisztaság jegyében szolgálja a személyfölötti valósá-
got. Hermes játékossága, Aphrodité érzéki szerelme, artemisi szüzesség 
és dionysosi ölelőkedv mind helyet kapnak érzésskálájában, hiszen ő a 
teljes ember, ami a görögöknél még egyértelmű a vallásos ember képével. 
Kerényi a sophroni mimos-töredékek vizsgálatánál is csak vallási keret-
ben, az apolloni színek fényében beszél Sophron naturalizmusáról. Pythia 
jóslatai sem misztikusak számára a szó hétköznapi értelmében. A titokza-
tos hang hatása szellemtörténeti realitás: a papi beavatás, mitológiai vi-
lágkép és a helyi megszállottság összjátékának koronázó ténye. Végső 
értelemben Delphi feloldhatatlan titok, de éppen mert titok, amelyben 
évszázadok hittek, szellemtörténeti tény is, amelyet a tudomány köteles-
sége megismerni és – úgy érezzük a szavak mögött – megszeretni. Keré-
nyit talán Hölderlin ihlette a legszebb sorokra. Mély humanizmusa, az élet 
szentségébe és feloldhatatlanságába vetett hite Hyperion tanulmányában 
egyetlen nagy folyammá dagad. A halál felé siető emberi élet ívében a 
kimondhatatlan tapasztalatok gyűjtőállomását látja, amely vallásos idők-
ben istenképekben és kultikus szertártásokkal könnyít a paradox életél-
mények egyre dagadó terhén. Hölderlin Hyperion-ja már mítosz nélküli 
időkben született, az élmény azonban, amelyből táplálkozik a görög misz-
tériumok élménye. Kerényi Hölderlin szépség-eszményében látja az újko-
ri misztérium legmélyebb értelmét. A szépség azonban nem holmi elvont 
kategória, nem esztétikai elv, hanem a természettel-élés végső summája – 
ritmikus lét, amelyhez nem férkőznek a tudat kérdései. E szépség s az 
istenlét felé Hölderlinnél közös út vezet, amelyet Kerényi a három nagy 
hölderlini szimbólum, a növény, a gyermek és a nap fényénél követ nyo-
mon. Antik könyv született, királyi könyv. A misztériumok közé tartozik, 
de szellemibb, mint a görögöké és közvetlenebb a szóvarázsa. Erich Hel-
ler szavai illenek e szerető Hyperion-kép végére: Hölderlin kimondja a 
kimondhatatlant anélkül, hogy megtörné a csendet. 
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A szerző nemcsak kijelöli a klasszikus tudományok útját középúton a 
módszer és a megérzés, a tudomány és a művészet között, hanem maga is 
követi. Az igazi tudást nem a könyvtudomány, hanem a belehelyezkedni-
tudás mércéjén méri, a belülről szemlélt valóság számára az egyedüli ob-
jektív látásmód. Ha pedig ez így van, a tudomány nemcsak feljegyez, ha-
nem teremt is. A bölcsességet és a szépet regisztrálja, de ha szépen re-
gisztrálja, maga is gazdagítja a szemlélődése körébe tartozó szellemi ja-
vak összességét. A gondolat veszélyes, Kerényi azonban mértéket tart. 
„Ergriffenheit”, írja egy szép helyen, „ist wissentschaftliche Erklarung 
des Ursprungs aller Kulturschöpfungen und zugleich die 
wissentschaftliche Möglichkeit dieser Erklarung. Durch sie wird 
Wissenschaft selbst zur Kultur, in ihren höchsten Leistungen künstlerisch 
wie die Kultur selbst. Sie muss aber doch Wissenschaft bleiben”. 

Kerényi a két világháború gyermeke. Megélte a modern barbárság 
mindkét formáját, kérdésfeltevése tehát végső fokon etikai. A humaniz-
mus ideáljának kezdeteit keresi, de e görög műveltségben csak a magas-
ból intéző istenek hűvös filantrópiáját és Menander híres töredéksorát 
találja. Csak Rómában veszi magára a humanitás azt a mélyebb, szellemi 
tartalmat, amelyet ma is társítunk vele. Ez a humanitás azonban még az 
állami élet, a hősi erények és a római ügybuzgalom jegyében áll. Ciceróra 
várt a feladat áthidalni a szakadékot a humanitás és a romanítas, az em-
berségéért szent ember és a római polgár gondolatképe között. Modern 
időkben Kerényi német területen, Hölderlin, Nietsche és Mann alakjában 
látja a humanizmus gondolatának elmélyítőit. A nagy magán járók em-
bersége ez, akik szent költői képeket állítanak az érzéketlenség felé sod-
ródó tömegtársadalom lelke elé. Es e szent képeket tovább ápolni, szeret-
ni az embert, aki megteremtette,az égiek szemével nézni ott is, ahol már 
nincsenek istenek – ez a huszadik század héroszi embersége, amelyet Ke-
rényi célul tűz az európai hagyomány művelői elé. A szellem ellenállása 
ez a barbársággal szemben és harcosa: „der geistige Mensch. Er will alles 
Menschliche mit den Augen der Götter sehen und dennoch nicht 
vergessen, dass auch er nur Mensch ist unter Menschen, mit einer 
Aufgabe für Götter beladen.” 
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CSERENYEY GÉZA 

Seton-watson új könyve69 
Hugh Seton-Watson: The Pattern of Communist Revolution. London, 
1953, Methuen kiadás, 376 oldal. Az amerikai kiadás címe: From 
Malenkov to Stalin. 

 
Magyar nyelven alig van komoly irodalma a kommunizmusnak, hacsak 
az ellenforradalmi demagógiát és az utóbbi években odahaza folyó törté-
nelemhamisítást nem tekintjük annak. Németül, franciául és angolul vi-
szont annyit írtak e kérdésről, hogy az olvasó kétkedve vesz kézbe min-
den újabb könyvet, miközben azt kérdezi, hogy mi újat lehet erről még 
írni. Erre a kérdésre ad pozitív választ a fenti munka, melynek szerzője 
nagyszerűen oldotta meg feladatát. 

A Pattern of Communist Revolution mindenekelőtt a kommunizmus 
terjedésének társadalmi okait elemzi, majd igen jól áttekinthető beszámo-
lóban ismerteti az egyes országok kommunista mozgalmainak történetét 
és azokat az okokat, amelyek a kommunistákat szerte a világon hatalomra 
juttatták, vagy bukásra kárhoztatták. A munkának mintegy negyede a 
kommunizmus oroszországi történetével, hatásával és külföldi vonatkozá-
saival foglalkozik. A lebilincselő történelmi elemzésen kívül a gazdag 
adatgyűjtemény referenciaképpen is kitűnően használható. A szerző igen 
szerencsésen párosítja a rendkívül széles enciklopédikus tudást a biztos 
kritikai analízissel és mondanivalóját ugyanakkor igen tömören és köny-
nyedén fejezi ki, úgy hogy munkája végig leköti az olvasó érdeklődését. 

Hugh Seton-Watson könyve egyformán szól a szakemberhez és a 
nagyközönséghez, bár talán helyesebb az a meghatározás, hogy egyfor-
mán tanulhatnak belőle azok, akik McCarthy vagy Franco szellemében 
hirdetnek „keresztes hadjáratot” a kommunizmus ellen és azok a javítha-
tatlan nyugati álmodozók, akik a struccot megszégyenítő vaksággal pró-
bálják elhitetni magukkal és mással, hogy ha Sztálin tévedett is, a kom-
munizmus azért még mindig a helyes út. Eme vonatkozásban igen meg-
győző például a Kínáról szóló fejezet, ahol a szerző megsemmisítő kriti-
kát mond a Csang-Kai-Sek rezsimről, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
mindez még a legkevésbé sem jogosítja fel a kommunistákat arra, amit 
Kínában művelnek és semmi joguk sincsen arra, hogy az egyik zsarnok-
ságból a másikba döntsék a szerencsétlen kínai népet. Míg a kommuniz-

                                                           
69 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 1. számában. 
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must boncoló legtöbb könyv csak bizonyos szemszögből, esetleg térben 
vagy időbelileg körülhatárolt síkon, csak gyakorlatilag, vagy csak teoreti-
kusan boncolja a kérdést, e munka a jelenséget teljes egészében, különbö-
ző vonatkozásaival egyetemben taglalja és így a politikai tudományoknál 
annyira szükséges (és sajnos annyiszor hiányzó) szintézis szemléletét 
szuggerálja az olvasóba. Az alapgondolat: hiba lenne a kommunizmust 
kizárólag csak rendőri, külpolitikai vagy csupán szociális, illetve társada-
lompolitikai problémának tekinteni, mivel megjelenési formájában min-
denütt eme részokok együttes kombinációjaképpen jelentkezik. A nyugati 
emberiségnek elsőrendű érdeke és kötelessége a kommunizmus elleni 
fellépés. Ez viszont csak akkor lehet eredményes, ha a nyugat a kommu-
nizmus terjedését elősegítő részproblémákat együttes vizsgálat alá veszi 
és elegendő elszántságot tanúsít megoldásukra, jelentkezzenek akár fegy-
verkezési, akár szociális vonalon, akár az ázsiai népekkel való viszony 
rendezése során, vagy bármi egyéb téren is. Igen káros az a hangoskodó 
antikommunizmus, amelyik legtöbbször csak egy részletet lát meg és fi-
gyelmen kívül hagyja a többit. De hasonlóképen veszélyes az a neomar-
xista gondolkodás is, amelyik ugyan kénytelen elismerni, hogy a kommu-
nizmus jelenlegi formájában rossz, viszont az ellene folyó küzdelmet ki-
zárólag a szociális reformokra szeretné korlátozni és a kommunizmussal 
való békés együttműködést sürgeti. A kérdésnek ilyen végső okaiban való 
elemzése az, ami hiányzik a legtöbb kommunizmusról írt munkából és 
ami olyan előkelő helyet biztosit Seton-Watson könyvének az idevágó 
irodalomban. 

Munkája végén a szerző a kibontakozás felé vezető utat vizsgálja és 
azzal foglalkozik, hogy miként fokozhatja erejét a nyugat odáig, hogy 
sikerrel remélheti a kommunizmus visszaszorítását. Ahhoz, hogy a szabad 
világ kellő súllyal tudjon fellépni a kommunizmussal szemben, elsősor-
ban a nyugati és ázsiai népek körében mutatkozó faji és társadalmi fe-
szültségeket kell megoldani. E téren a fehér ember és a színes népek kö-
zötti viszony rendezetlensége az egyik legsúlyosabb probléma. Ugyan-
csak megoldásra váró feladatot jelentenek az egyes nyugati államokban 
még kétségkívül fellelhető szociális igazságtalanságok is. További ve-
szélyt rejt magában a nyugaton annyira divatos neomarxista okoskodás, 
amiszerint igaz, hogy a Szovjetunióban nem egy visszásság van, viszont a 
nyugati világban is sok az igazságtalanság, tehát nincs jogunk és okunk 
arra, hogy elítéljük a kommunizmust. Ez az okoskodás amennyire naiv, 
annyira veszélyes és a fent említett társadalmi és faji feszültségekkel 
együtt igen alkalmas arra, hogy megbénítsa a szabad emberiség erejét és 
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végeredményben a kommunizmus malmára hajtja a vizet. A szabad vi-
lágnak elsőrendű érdeke és kötelessége, hogy mindezzel leszámoljon. 
Minderről Seton-Watson a következőket írja: 

„A kommunizmus terjedésének társadalmi okait a tömegek nyomorá-
ban és az értelmiségiek (intelligencia) kiábrándulásában kell keresni. Így 
ezt legalább is részben ki kell küszöbölnünk. Gyakran halljuk, hogy a 
nyomorúság a kommunizmust segíti elő. Ez bármennyire igaz, csak rész-
ben van így és sokszor azt tapasztaljuk, hogy éppen a legnagyobb nyomo-
rúságban élő tömegek tanúsítják a legkisebb forradalmi lendületet. Vi-
szont az is igaz, hogy ha az ilyen tömegbe agitátorok furakodnak, a nyo-
morúság könnyen válik veszedelmes fegyverré a demagógok kezében. 
Mindamellett számot kell vetnünk azzal is, hogy az elmaradt országoknak 
juttatott külföldi segély sikere eléggé korlátozott. Az ilyen segítség sem 
tudja megszüntetni ezekben az országokban az esetleg fellelhető korrup-
ciót, nepotizmust és önkényt. A külföldről kapott juttatást valószínűleg 
rosszul fizetett hivatalnokok fogják kezelni, akik elsősorban magukról és 
rokonaikról fognak gondoskodni és csak a maradék jut majd el a töme-
gekhez. Ráadásul a nyugati adományozót még gyűlölni is fogják. Hála 
helyett önzéssel és egyéb képtelen rágalmakkal fogják vádolni és a kom-
munista propaganda minden eszközzel szítani fogja az ellenük irányuló 
gyűlöletet. Amennyiben a nyugatiak igyekeznek a segélyek méltányos 
elosztását biztosítani, viszonzásképen beavatkozással és imperialista ki-
zsákmányolással fogják őket vádolni és e téren a kommunista, valamint 
ultrasoviniszta propaganda kéz a kézben halad. Elég csak a Görögország-
nak és a Kuomitangnak juttatott amerikai segély során szerzett tapasztala-
tokra utalnunk. Ezenkívül még a legszerencsésebb körülmények között 
folyósított nyugati segély is, a feladat nagyságánál fogva, csak igen cse-
kély mértékben tudja enyhíteni a keleti nyomorúságot. Az e téren táplált 
illúziók különösen veszélyesek, mivel a nyomukban fakadó kiábrándulás 
csak újabb idegengyűlöletet és a marxista demagógia számára újabb sike-
reket eredményez. Azzal is számolnunk kell, hogy ha sikerül is helyenkint 
enyhíteni a nyomorúságot, a népesség gyors szaporodása hamarosan el-
tünteti majd az eddig elért eredményeket... Ilyen körülmények között a 
kommunisták könnyen találnak bűnbakot. Szerintük a szegénység kizáró-
lag a kapitalisták és nagybirtokosok gonoszságának az eredménye. Ezeket 
kell megsemmisíteni és a baj el fog múlni. Ez a tanítás bármennyire is 
ostoba, sajnos számos követőre talál... 

Az értelmiség kiábrándulása még a tömegek nyomoránál is nagyobb 
mértékben segíti a kommunizmus terjedését. Miképpen küszöbölhető ki 
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ez a huszadik századbeli betegség? Elsősorban a kérdéses államok neve-
lési rendszerét kellene megreformálni. Közismert dolog, hogy az elmaradt 
országok túl sok jogászt és újságírót produkálnak, de túl kevés orvost és 
mezőgazdasági szakembert. Ez egyformán állt a harmincas évek során a 
balkáni egyetemekre, és jelenleg az indiai, egyiptomi, vagy nyugat-afrikai 
főiskolákra is ... De könnyebb a problémát felvetni, mint megoldani. A 
közoktatás reformálására irányuló javaslatokat idegenkedve fogadják, 
mivel azzal gyanúsítják az európai hatalmakat, hogy ezzel akarják az 
ázsiai vagy afrikai népeket megfosztani a politikai tudás hatalmától. 
Ezenkívül az elmaradt társadalmakban viszonylag nem egyszer nagyobb a 
kereslet ügyvédek és újságírók iránt, és kevésbé keresik az orvosokat és 
mérnököket, mert a kapzsiság és gyűlölködés kiaknázásából gyakran jól 
meg lehet élni. Ugyanakkor a járványok és a tudatlanság eltüntetésére 
irányuló munka aránylag szerényebben jövedelmez Tagadhatatlan az is, 
hogy a nyugaton meghonosodott orvosi, technikai, vagy mezőgazdasági 
képzés nem mindenben felel meg szükségképen az afrikai, vagy ázsiai 
adottságoknak. A modern termelési módszerek kidolgozása kétségtelenül 
nagy segítségére lehet az elmaradt területeknek, viszont a tudományos 
kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazása valószínűleg sokkal 
efficiensebbnek fog mutatkozni a megfelelően gépesített északamerikai, 
vagy angol farmokon, mint az ugandai, vagy burmai parasztgazdaságok-
ban. 

A fejlett társadalmakban az értelmiség nem egy zárt osztály és tagjai 
egyformán megtalálhatók a különböző foglalkozásokban és politikai cso-
portosulásokban. Ilyen értelemben a „forradalmi értelmiség” nem létezik. 
Viszont az értelmiségiek eltévelyedései az egész nyugati világot aknázza 
alá. Az egyik ilyen tévhit az, hogy amikor azt hirdetik: minden egyes em-
bernek joga van arra, hogy a társadalom gondoskodjék róla. azokat, akik a 
társadalom iránti kötelességről beszélnek, egyszerűen „reakciós”-nak te-
kintik. A modern jóléti államra nem úgy néznek, mint vívmányra, amely 
letűnt és jelenlegi generációk munkájának és küzdelmének az eredménye, 
hanem mint egy ajándékra, mely automatikusan mindenkinek az ölébe 
fog hullni. A kenyérre és mozira úgy tekintenek, mint amire a nyugati 
embernek már eleve joga van. Viszont elfeledkeznek arról, hogy a maga-
sabb és az alacsonyabb bérek közötti különbség jelentősége eltörpül an-
nak fontossága mellett, hogy emberek sőt egész nemzetek életéről és halá-
láról van szó. 

A nyugati értelmiségnek rá kell jönnie végre, hogy semmi oka sincs a 
nyugati civilizáció miatt szégyenkezni. Realizálni kellene végre azt a 
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mérhetetlen qualitativ különbséget, ami elválasztja a nyugati civilizációt a 
totalitariánizmustól. A defetizmus semmivel sem veszélytelenebb a pöf-
feszkedő önkielégültségnél. Valóban, a nyugati társadalomban rengeteg a 
hiba és minden becsületes embernek küzdenie kell ezek ellen. Viszont 
ugyanakkor a nyugati civilizáció olyan értékeket is magáénak mondhat, 
melyekre valóban büszke lehet és amit érdemes megvédeni. A nyugati 
társadalmakon belül nincsen olyan véleménybeli, vagy társadalmi kü-
lönbség, ami összehasonlítható lenne azzal a szakadékkal, ami a nyugati 
kultúrát a sztálini társadalomtól elválasztja. Bármilyen élesek is legyenek 
a nyugati táborban mutatkozó ideológiai különbségek, a szembenálló tár-
sadalmi csoportok – a sztálinista ötödik hadoszlopok kivételével – éppen 
úgy egymáshoz tartoznak, mint ahogy egymáshoz tartoznak az egyes 
nyugati nemzetek is. Ez élő valóság, viszont sajnos az ideológiák köny-
nyen háttérbe szorítják a realitást. Ha nyugaton egyesek jobban gyűlölik 
egymást, mint a sztálinizmust, nos módjukban áll, hogy testestől lelkestől 
a sztálinizmus karjaiba vessék magukat. 

Itt a legfőbb ideje, hogy a nyugati népek végre szemébe nézzenek a va-
lóságnak. A konzervatívoknak éppen úgy rá kell döbbenniük arra, hogy a 
patriotizmust nem sajátíthatják ki maguknak, mintahogy a szocialisták 
sem tekinthetik a nemzetet csupán „reakciós” találmánynak. 

Nem remélhetünk a sötétség hatalmai fölött gyors, szenzációs és cso-
dálatos győzelmet. Még a dollár ereje sem varázsolhat elő, egy új és töké-
letes utópiát és nem járhat túl a Kremlin eszén. Még a legkiválóbb tudó-
sok sem fabrikálhatnak egy új ideológiát, hogy ezzel megtérítsék a kom-
munista propaganda megszállottait. De ennél sokkal kevesebb is elegendő 
arra, hogy kivédjük a sztálinizmus támadását. A nyugati hatalmak elegen-
dő erőforrással rendelkeznek ahhoz, hogy háború nélkül is visszaszorítsák 
a sztálinizmust és meggyorsítsák összeomlását. Mindezt elérhetik, ha há-
rom szempontot fognak: szem előtt tartani: először is azt, hogy a szabad-
ságot meg kell védeniök, másodszor, hogy az orosz és a többi leigázott 
nép nem ellenségük, hanem barátjuk és harmadszor, hogy csak önmaguk 
orvosolhatják a nyugati társadalmat emésztő bajokat. Minden egyes csa-
pás amit egy angol, vagy francia faluban, illetve gyárban a szociális igaz-
ságtalanságra mérünk, egyben a sztálinizmust gyöngíti. De a csapás nem 
azért kell, mivel ezzel a kommunizmusnak ártunk, hanem azért, mert ez 
az igazságtalanság ellen irányul. Akik csak azért hoznak szociális refor-
mokat, hogy ezzel a kommunizmust gyöngítsék, csekély szolgálatot tesz-
nek hazájuknak és kétséges, hogy a kommunizmust egyáltalán gyöngíteni 
tudják-e. Az eredendő bajok: a nyomorúság, a zsarnokság, a szociális 
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elnyomás és faji gyűlölködés és ezek ellen minden igaz embernek harcol-
nia kell, jelentkezzenek akár saját országában, akár azon kívül. Ez mind-
nyájunk kötelessége, ameddig csak agyunk működik és tagjainkat mozdí-
tani tudjuk”. 
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BIKICH GÁBOR 
Versantológia az emigrációban70 
Magyar Versek Aranytól Napjainkig. Gyűjtötte, a bevezetést és a jegyze-
teket írta Cs. Szabó László. Anonymus Kiadó, Róma, 1953. 

 
Nagyon nehéz erről az új versgyűjteményről elfogulatlanul írni. Melyi-
künk szívét ne töltené el öröm és büszkeség, hogy volt író és kiadó, aki 
ebben az embertelen korszakban a magyar költészet fogyhatatlan kenye-
rével kínálta meg menekült-társait? És melyikünknek ne akadna torkán a 
szó, ha az író olyasvalaki, akitől mindannyiunknak van mit tanulnunk s 
azok közé a szellemi emberek közé tartozik, akiknek a távozása minden-
nél hathatósabban marasztalta el az otthoni rendszert? Ha mégis megpró-
báljuk, éppen menekült voltunk kényszerít rá: mi csak kritikával ünnepel-
hetünk. 

Költői antológiát sokféleképpen lehet szerkeszteni. A legnagyobb tár-
gyilagosság igényétől a tudatosan szubjektív törekvésekig számtalan vá-
laszút kísérti a válogatót, még mielőtt a versek erdejében tévedne el. Tel-
jes tárgyilagosság persze nincsen, hiszen a legszemélytelenebb válogató is 
a maga véges ízlésére szorul. A tudós kedves szerénységével mutat rá erre 
Horváth János „Magyar Versek Könyve” című kitűnő antológiájának be-
vezetésében. A tárgyilagosságnak ez az elérhetetlen volta sokakat a szán-
dékos szubjektivitásra bátorít. André Gide például, egy francia versanto-
lógia ürügyén egyszerűen kedvenc verseit adta ki. Az ilyen antológia töb-
bet árul el a válogatóról, mint az anyagról, melyből válogat, mégis jogo-
sult, mindaddig, amíg szándéka felől nem hagyja kétségben az olvasót. 
Még vitatkozni sem lehet vele. 

Cs. Szabó László nem kerüli így meg a nehézségeket. Előszavában 
nemcsak arra vállalkozik, hogy „szép, eredeti és jellemző verseket” válo-
gat össze, hanem arra is, hogy „nyilvános és házikönyvtárt” ad a szétszórt 
magyaroknak, sőt: „első útbaigazítót” „egy meghamisított költészet igazi 
arcát” a majdan felszabaduló otthoniaknak. 

A vérbeli pedagógus szenvedélyén túl ezek a sajátos szempontok kész-
tették Cs. Szabót arra, hogy ne csak válogatásával befolyásolja az olvasót: 
a verseket terjedelmes bevezető tanulmány és számos jegyzet közé ékeli. 
A könyvnek így több mint egy hatodát – 563 oldalból mintegy 100-at – a 
válogató veszi igénybe, ami a költeményekre éhes és egy-egy emlékeze-
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tében visszacsengő verset hiába kereső olvasónak már eleve kedvét szeg-
heti. De a tárgyilagosságra bizonyára az antológia-szerkesztőkhöz hason-
lóan hiába törekvő kritikus is nem egyszer érzi úgy, hogy a könyv főrésze 
a bevezető tanulmány, melyhez a versek csak illusztráló függelékként 
csatlakoznak. A tanulmány kitűnő volta persze sok kihagyott versért kár-
pótol. Jelentős kísérlet ez költészetünk utolsó száz esztendejének újraérté-
kelésére. Sok, szinte kortársból lett csillag helyét és fényerejét először 
méri le a magyar égbolton. Sokszor önmagában szemlélt irodalmunkat az 
európai kultúrtörténet színképében keresi. Babits óta alig vállalkozott erre 
valaki sikerrel. Módszerét mégsem tudjuk teljesen helyeselni. „Kortörté-
neti vázlatot írtam a költészet szemszögéből” – bocsátja előre Cs. Szabó, 
– de inkább mondhatta volna, hogy költészeti vázlatot írt a kortörténet 
szemszögéből. Meglepő e tanulmány erősen politikai jellege, vagy leg-
alábbis politikai alapozása. Igaz, a magyar irodalom ritkán engedhette 
meg magának, hogy ne foglalkozzék fennmaradásának alapföltételével, 
vagyis azzal, hogy nemzetünk fönnmaradjon. Mégis felmerül a kérdés, 
célszerű-e az otthon kizárólagos politikai irodalomszemlélet ellenébe egy 
másik politikai szemléletet szegezni? 

A tanulmány kiindulópontja is csak politikai szemszögből támadhatat-
lan. Újkori nemzeti életünk – vagy ha úgy tetszik: lassú halódásunk – 
kezdetét számíthatjuk a szabadságharc bukásától; költészetünk megújulá-
sát azonban legalább annyi joggal származtathatjuk Petőfitől, mint Arany-
tól. Petőfit nem lehet egyszerűen a romantika világába utalni. Forradal-
márnak talán, romantikus volt, fiatalon félbehagyott egyenetlen életmű-
vében azonban sem a romantika, sem a biedermeyer stílusjegyei nem ta-
karhatják el a leíró versek reális világát és modern prózánk első igazi 
kezdeményeit. Erdélyi József, Illyés Gyula hozzá tért meg, a példájukon 
felbuzduló „Nyugat” csak később hajolt vissza Arany Jánoshoz. Fokozza 
a zavart, hogy Cs. Szabó az epikus Aranyt értékeli többre, holott modern 
költészetünknek nyilvánvalóan csak a lírikus Arany lehet a kezdete. Poli-
tikai szempontból érdekes, hogy a „Toldi Szerelmében már láthatóan bon-
takoznak az önáltató Millenáris Emlékmű körvonalai”, de irodalmi szem-
pontból nem. Aztán meg nagyonis önkényesek az ilyen röpke mondatok: 
„Arany az epikájával áll vagy bukik” vagy: „ .. lírája csak a nyelvművészt 
mutatja”. E sorok írója például a balladákban lát inkább nyelvi, mint mű-
értéket – Arany öregkori lírájától viszont egyszerűen sírvafakad. Érzéseit 
mégsem emelné törvényerőre. 

Vajda Jánossal is főként idült 48-as, vagy megtévedt filozófusi minő-
ségében találkozunk a magyar költészetnek ebben az új arcképcsarnoká-
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ban. Ilyeneket olvasunk róla: „Ha az országot a kapitalizmus, Vajdát a 
materializmus rázta meg alapjáig”. Vagy: „A gondolat becsületéért szen-
vedett, ha ez a gondolat hamis volt is.” Aki egy költő művei helyett gon-
dolatait és politikai nézeteit helyezi mérlegre, szükségképpen zsombékos 
talajra lép. A költők ugyanis tévedhetetlenek. A tökéletes kifejezés min-
den hibájukból azonnal feloldozza őket. Ezért magyaráz meg többet Vaj-
da felséges sutaságából Szerb Antal, amikor nem a Petőfi elveihez, hanem 
könnyed strófáihoz hű költőt idézi és pilleszárnyakon vergődő súlyos 
gondolatait. 

Bőven akad persze e tanulmányban brilliáns fejtegetés is. Hadd idéz-
zünk abból, amit Komjáthy Jenőről ír: „Erővel gondolkozott, de ritkán 
volt ereje a versének, nem magból nőttek, nem versként születtek, hanem 
kívülről szabták a gondolatokra, amelyek a rímes szakaszokból visszakí-
vánkoztak igazi elemükbe, a prózába. A vers az igazi költőnek ellenfele 
és éltető eleme egyszerre s nem megfontolt akarattal oltja bele az igazsá-
got, mint valami vad fába a nemesítő hajtást, hanem a vers által világoso-
dik meg, mint ahogy az úszó úszás közben fedezi fel a vizet s a pilóta 
repülés közben a levegőt”. 

Sajnos nincs helyünk a tanulmány valamennyi tételét sorra venni. Né-
hány önkényesen kiragadott részlettel kell beérnünk – előre is figyelmez-
tetve az olvasót, hogy a kritikus gyarló szeme először rendszerint azon 
akad meg, amit helytelenít. 

Heltai Jenő „anakreoni” szerepét – részben Szerb Antal nyomán – túl-
méretezi Cs. Szabó. Heltai a magyar kabaré-költészet legnagyobb műve-
lője volt. Távol áll tőlünk, hogy e műfaj „nehéz könnyűségét” lebecsül-
jük, de helye akkor sem lehet egy magyar antológiában, ha eredményeivel 
egykor a nagy költészet is élt. (A közölt versek mindenesetre nem győz-
nek meg az ellenkezőről.) 

Ady Endréről szólván megint a politika ingatag talajára téved Cs. Sza-
bó. Ez egyszer hadd menjünk mi is utána. Az Ady-Tisza ellentétet végre 
szenvedély nélkül venni szemügyre: helyes törekvés. Nem mehet azonban 
odáig, hogy csaknem mindkettőjüknek igazat adjon. A politikában tudva-
levőleg éppoly kevéssé igazol a jóakarat, mint a művészetben. Tiszát és 
körét súlyosabban marasztalja el a történelem, mint Ady Endre. Vég-
eredményben Cs. Szabó is elismeri, hogy a költő messzebbre látott a poli-
tikusnál. Nem tér azonban idejében vissza az esztétika világába. Bőven 
beszél Ady szocializmusáról, istenhitéröl, barátairól, vagy a nemzetiségi 
kérdésben elfoglalt álláspontjáról. Nem említi viszont – vagy csak a jegy-
zetekben, Kosztolányi állítólagos féltékenységét véve célba, – az Ady 
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irodalmi értékelése körül újabban kialakult eltérő véleményeket. Ady tör-
ténelmi és irodalomtörténeti szerepe vitathatatlan. Életművének valódi 
rangját és maradandóságát azonban kétkedőbben ítélnők meg, mint Cs. 
Szabó. Nem mernők azt állítani, hogy fellépésével „hosszú, gyászos filo-
zófiai igénytelenség után”, „a magasabb szellem egyensúlya állt helyre a 
magyar irodalomban.” És semmiesetre sem marasztalnék el Kosztolányi 
Dezsőt, amiért a két háború között elérkezettnek látta az időt, hogy Ady 
jobbára tudatlan és maradi ellenfeleinek lassú elnémulása után, kritikátlan 
rajongóival is felvegye a harcot. Féltékeny volt Adyra vagy sem – az a 
fontos, hogy mit mondott. E sorok írója például – nem utolsósorban azért, 
hogy Ady igazán jó versei végre zavartalan fényben fürödjenek – inkább 
neki ad igazat. 

Kosztolányi véleményét, bár a fiatalabb nemzedék körében élénk 
visszhangra talált, szintén nem tartjuk egyedül üdvözítőnek, de olyan ön-
kényesnek sem, hogy Ady végső megméretésekor említeni sem kellene. 

Az első Nyugat-nemzedék többi költőjéről teljesebb és tárgyilagosabb 
képet rajzol a tanulmány. Tömören, néhány odavetett szóval világítja meg 
a század-eleji individualizmus kialakulását; Cs. Szabó utolérhetetlen eb-
ben. Csak egy szóhasználata hagy bizonytalanságban. A Nyugat körül 
tobzódó sokféle egyéni stílusról szólván, megemlíti, hogy a művészeti és 
társadalmi forradalom zászlóit sokáig ugyanazok hordták. „Azt hitték, 
hogy a politikai radikalizmus összeillik a merész irodalmi kísérletekkel...” 
Reméljük, az olvasó megbocsátja nekünk e közhelyet: a kommunizmus 
moszkvai formája korántsem radikalizmus, hanem, a közkeletű szóval 
élve, reakció; mindenesetre erősen jobboldali államdiktatúra, mely a mű-
vészet nemes és szabad törekvéseiről ugyanazzal a hangsúllyal beszél, 
mint a rosszemlékű nemzeti szocializmus a „judeobolsevista-kapitalista és 
hermafrodita” művészetről. Nem azok a „Huszadik Század” köréhez tar-
tozó irodalmi stílusforradalmárok tévedtek, akikben a kor művészi átélése 
bizonyos politikai érettséggel és korszerűséggel párosult; mi élünk az 
immár gyakorlattá vált tévedésben. 

Babits Mihály, Tóth Árpád, Kosztolányi és Juhász Gyula jellemzésé-
hez alig van hozzátenni valónk. Füst Milán szabad verseinek szerepét 
különösen jól látja Cs. Szabó. Az is igaz, hogy az „akadémizmus állóvi-
zéből” a Nyugat szabadította ki irodalmunkat. Nem felel meg azonban a 
valóságnak, hogy a Nyugat modorából, a kötelező szabadvers-divatból 
Kosztolányi mutatta meg a kiutat. 1922-ben jelent meg ugyanis Erdélyi 
József „Ibolyalevél” című kötete. Ez az eleinte gúnnyal fogadott régimódi 
könyv volt az első híradás a magyar rím és ritmus szerencsés restaurálásá-
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ról. A legnagyobbak is Erdélyi verseiből merítették az újra megtalált ma-
gyar parasztnyelv első üdítő kortyát. Nemcsak Illyés Gyula, hanem Babits 
Mihály is, aki egyik versében már magát a lírát siratta el. 

Az elszakított Erdély költői termését is mérlegére teszi Cs. Szabó. Íté-
letében az utókor valószínűleg két főhibát fedez majd fel. Elsősorban 
Reményik Sándor túlértékelését. Ha óvatos fogalmazásban is, egyenesen 
Babitshoz méri: „Lélekben méltó lett ahhoz a költőhöz, aki halálos ágyán 
megírta a Jónás Könyvét”. Hogy lélekben és szenvedésben igen, az meg-
lehet, de hogy műveiben nem, az több, mint valószínű. Ennél is meghök-
kentőbb azonban, hogy Dsida Jenőt csak „bravúros nyelvművésznek” 
tartja. Olyan költőnek, aki a „jó hangzás kedvéért” írta verseit. Költői 
művek szépségéről nem könnyű vitatkozni. E sorok írója is csak annyit 
mondhat, hogy séta közben gyakran görgeti magában Dsida Jenő egy-egy 
verssorát és fiatalon elhunyt szerzőjükre meghatott hálával gondol. A 
„Psalmus Hungaricus”-t mi sem soroljuk a költő sikerültebb alkotásai 
közé, de három ránkmaradt kötetében a keresztény életöröm sok remek-
művét véljük fölfedezni. Elvégre mégsem ítélhetünk el valakit csak azért, 
mert jól és – tegyük fel – könnyedén verselt! 

A magyarországi katolikus költészetnek sem tesz jó szolgálatot Cs. 
Szabó, amikor a két háború közti irodalom jelentős hajtásává igyekszik 
vastagítani. Illyés Gyula bizonyára közelebb járt az igazsághoz, megálla-
pítván, hogy Pázmány Péter óta nem volt számottevő katolikus írónk. 
Babitsot is nehéz azzá formálni. Cs. Szabó főleg fordításai alapján kísérli 
meg. De lefordította Babits az erotikus költészet színe-javát is. Sík Sándor 
tiszteletreméltó alakja előtt meg kell hajolni, de versei – akár himnusz-
fordításai – nem ütik meg a nagy költészet mértékét. Harsányi Lajos ne-
mes érzései sem válnak verssorokká. Mécs László, ez a fehérreverendás 
színész sok vastapsot aratott a pódiumokon, de versei maguk is úgy kon-
ganak, mint egy pódium. Cs. Szabó sem beszél róla minden irónia nélkül 
– mégis több, vagy ugyanannyi verset közöl tőle, mint nagy mesterektől. 
Ebből az egész főlduzzasztott katolikus költészetből egyedül Horváth 
Béla megítélése helyes. 

József Attilának sem elég hely, sem elég tisztelet nem jut Cs. Szabó 
antológiájában. Mire magyarázzuk az olyan kijelentést, hogy József Attila 
csak „dörmögni, rímánkodni és sikoltozni” tudott? Melyik ige illik e há-
rom közül a „Külvárosi éj” higgadt pontosságára, az „Eszmélet”-re és 
annyi más fegyelmezett remekműre? 

Kortársait gyakran az erkölcsbíró szemszögéből ítéli meg Cs. Szabó. 
Szabó Lőrinc manicheizmusáról, Illyés Gyula „kétszínű elhallgatásairól” 
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beszél, Erdélyi Józsefet pedig aki a formát adta vissza költészetünknek, 
„zabolátlan anarchistának” nevezi. Ez az „anarchista” írt ugyan egy-két 
verset, amelyért azonnal börtönbe csukták, ez azonban nem őt marasztalja 
el. És milyen szépek ezek a versek! A „Lovaspóló a Vérmezőn” címűt 
okvetlenül közöltük volna. Elvégre mire való a hontalanság, ha ezer hát-
ránya: emberi kapcsolataink lazulása és megszakadása a teljesebb szabad-
ság egyetlen előnyével és kárpótlásával se jár? 

Mindazok az önkényes állítások, tévedések vagy túlzások, amelyek a 
bevezető tanulmányban egy igazi író mértéktartó, kellemes hangján mint-
egy megszépülnek és elenyésznek, meztelenebbül jelentkeznek magában 
az antológiában: a közölt versek szám-arányában csakúgy, mint az egyes 
költők válogatásában. 

Túl sok oldalt szentel például Ady Endrének, holott ez ellen az is szól, 
hogy összes verseihez az emigrációban is könnyű hozzájutni. Indokolat-
lanul kimaradt a kötetből Harsányi Kálmán. Hiába keressük Somlyó Zol-
tán verseit, ott, ahol még Lendvai Istvánnak is hely jutott. Mécs Lászlótól 
csaknem annyi verset közöl, mint Tóth Árpádtól, önkényesen dönt afelől 
is, hogy kit vegyünk színleg, kit igazán kommunistának: közöl és kihagy 
olyan hazai költőket, akik körülbelül egyformán kényszerültek a kormány 
karmaiba. Weöres Sándor viszont először szerepel magyar antológiában a 
rangjához illő terjedelemben. Hontalanságban irt verseket, az előszó sze-
rint, Horváth Béla néhány költeményén kívül, nem vesz föl gyűjteményé-
be – a kötet végén mégis az emigráció néhány kisebb igényű alkotására 
bukkanunk. 

Még valamit. Cs. Szabó az antológia előszavában a háború előtti hazai 
kiadványok pontatlanságáról panaszkodik. Aztán a gyűjteményben elő-
forduló összes verssort nagy betűvel kezdi. (Újabb költőink javarésze sok 
költeményben tudvalevőleg csak a mondatok elején használt nagy betűt.) 
Ez apróságnak tűnik, de nem az. Tiszteletlenség olyan költők iránt, mint 
Babits Mihály, Kosztolányi és József Attila és nem egy vers képét telje-
sen megváltoztatja. 

Meg kell emlékeznünk a jegyzetekről is. Sok érdekes adatot tartalmaz-
nak, természetük azonban aligha utalja őket egy tárgyilagos antológia 
függelékébe. A műveikben megtisztuló költők emberi gyöngeségeit 
igyekszik bennük az utókorra hagyni Cs. Szabó. Egyik írótársáról ezt írja: 
„lovagiatlanul hátbatámadta írótársait”. Nem célunk Erdélyi Józsefet 
mentegetni. Ezt majd művei végzik el. Csak annyit, hogy mindig kettőn 
áll a vásár. A társadalom is felelős azokért, akik kiszorulnak belőle. 
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Egyébként, ha néhány kortársának hihetünk, Petőfi is „összeférhetetlen” 
volt. A kérdés csak az, hogy fontos-e tudnunk?  
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BOGYAY TAMÁS 
II. József71 

Francois Fejtő: Un Habsbourg revolutionnaire Joseph II. Portrait d'un 
despote eclaire. Paris, Librairie Plon 1953. 356.  8 képpel és egy térkép-
pel. 

II. József az utolsó évtizedekben határozottan divatba jött. Nem kora, 
sokkal inkább maga az ember. A történetírókat egyre jobban izgatja az a 
Habsburg, akinek se tehetsége, se szerencséje nem volt elég ahhoz, hogy 
nagy uralkodó legyen, de elképzeléseiben a mai kor sokszor önmagára 
ismer. Fejtőnek is voltak elődei. Már könyve címe is az amerikai Padover 
húsz év előtt megjelent művére (The revolutionary emperor Joseph the 
Second) emlékeztet. Padover művéről a céhbeli történészek véleménye 
többnyire lesújtó volt. Egyik bírálója, aki II. József kora társadalom- és 
gazdaságtörténetét olyan közvetlen forrásokból ismerte, amelyeknek Pad-
over még létezését sem igen sejthette, azt írta a könyvről, hogy egyetlen 
érdeme van: érdekesen, művészi megjelenítő erővel van megírva. Fejtő 
nyílván okult elődje tévedéseiből és egyetlen erényéből. Könyve regény-
ként olvastatja magát, de ugyanakkor érezteti, hogy a történetírás hitelére 
tart igényt és óvakodik a probléma leegyszerűsítésétől, az ezerszínű élet 
fekete-fehérré való sematizálásától. 

Regényszerűségét és evvel élvezhetőségét feltétlenül fokozza, hogy a 
szakmunkákban szokásos úgynevezett tudományos apparátus, jegyzetek, 
forrásidézetek tömege, hiányzik. II. József korának szakértőire kell tehát 
bíznunk, hogy megállapítsák, Fejtő hogyan használta fel a forrásokat. A 
könyv ennek ellenére nem regényes életrajz és nem is akar az lenni. A 
történelmi II. Józsefről igyekszik arcképet rajzolni. Ezért történetíró 
könyveként kell olvasnunk és megítélnünk. 

A történészt, aki II. Józsefről ír, két veszély fenyegeti. Mindkettő a va-
lóságnak sémákba szorítása. Ha az egyéniséget lélektani alapon akarja 
megragadni, könnyen kísértésbe eshet, hogy minden tettet, érzést, szán-
dékot, gondolatot ilyen vagy olyan modern lélektani elmélet alapján egy-
ségesen magyarázzon, egyetlen forrásból vezessen le. Freud óta szinte 
végnélküli sorát láttuk az ilyen kísérleteknek. A másik veszély az egyéni-
ségnek illetve az egyén körül zajló történelemnek a marxista elméleti sé-
mába való belekényszerítése. 

                                                           
71 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában. 
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Fejtőnek az első veszélyt sikerült elkerülnie, a másodikat már nem 
egészen. 

Könyve nemcsak tárgyilag, de ebből a szempontból is két elég élesen 
elkülöníthető és különböző értékű részre oszlik. Az első Mária Terézia 
haláláig tart. A szerzőt észrevehetőleg elsősorban a két ember, anya és fia 
érdekli. Mindkettő élő egyéniségként jelenik meg előttünk. A hatalma-
sabb, azt is mondhatjuk értékesebb egyéniség az anya, Mária Terézia. 
Fejtő találóan mutatja be, milyen következményekkel járt József császár 
egyéniségének és nézeteinek kialakulására anyja felsőbbrendűsége illetve 
saját gyengeségének érzése. Valószínű azonban, hogy egy szakember 
mélylélektani vizsgálata még más összefüggéseket is feltárhatna és mé-
lyebb magyarázatát adhatná II. József forradalmiságának is, amelynek 
lényegét Fejtő szerintünk kitűnően meghatározza. Nem tartalmi mozzana-
tokban, a vallott elvekben látja, hanem a magatartásban. II. József min-
dent és azonnal akart, ezért volt vérbeli forradalmár. 

A könyv második része az egyedül uralkodó József császár tragikus 
küzdelmeit mutatja be. Itt, ahol a császár reformjairól van szó, a szerző 
már nem tud és sokszor tán nem is akar a jelen problémáitól függetlenül 
értékelni és ábrázolni. Nem csoda, hiszen épp a jelennel való rokonság és 
párhuzamosság látszata az, ami a mai emberek számára olyan érdekessé 
és vonzóvá teszi II. József sikertelen kísérletét. Itt, ebben a részben mu-
tatkozik meg leginkább az is, hogy a történetírás művészetének titka a 
beleélés. A történész csak azt tudja igazán megérteni és ábrázolni, amit 
valamiképp maga is átélt. II. Józseffel foglalkozva Fejtőnek szükségsze-
rűen ki kellett lépnie a csak magyar szemlélet korlátaiból, hogy megért-
hesse a Habsburg uralkodó állameszményének és egész életművének 
nemzetek felettiségét. Ez sikerült is neki. Épp ezért az ő II. Józsefe belát-
hatatlan messzeségbe került Ányos Pál „Kalapos királyától”, de lényegi-
leg nem igen különbözik például Szekfű háború előtti II. Józsefétől. 

Van azonban egy terület, amit Fejtő nyílván saját élményhiánya miatt 
nem tudott megérteni és ez a vallás. Már Mária Teréziánál sem ismerte 
fel, hogy a királynő humanitásának alapja, a meglehetős sokat emlegetett 
„lelkiismeret”, kimondottan és sajátosan keresztény lelkiismeret, amely az 
asszonyi lélekben természetesen fokozott erővel juthatott szóhoz. A joze-
finista egyházi reformokról írva épp úgy igyekszik egymással szembe 
állítani a vallást és a klerikalizmust, mint a mai hazai propaganda. Egy 
jegyzetben megemlíti, hogy a népidemokráciák egyházpolitikája előszere-
tettel hivatkozik II. Józsefre. Nem kutathatjuk, hogy tudatosan teszi-e, de 
tény, hogy amikor II. József intézkedéseiről azt bizonyítja, hogy azok 
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mennyire a vallás javát szolgálták, a mai vasfüggönymögötti érvelést 
használja. Hivatkozik a császár alapította új plébániákra és szemináriu-
mokra, de nem látja meg, hogy a jozefinista irányzat ugyanakkor – az 
államnak szinte vallásos kultuszával és abszolút felsőbbségével – a vallás 
lényegét támadta meg. Fejtő nem veszi észre, hogy a jozefinizmus nem a 
klerikális politikai hatalomnak ártott legtöbbet, hanem a tömegek hitélet-
ének. Természetes, hogy ehhez alaposabb egyháztörténeti forrástanul-
mányokra is szüksége lett volna. A szerzetesrendek eltörlését pár sorban 
elintézi, azt a látszatot keltve, mintha csak a „keleti szerzetesség” szelle-
mét képviselő tétlenkedő, kontemplativ rendek estek volna áldozatul. A 
keleti szerzetességre való utalás sem egészen helyén való, de még na-
gyobb hiba megfeledkezni a tényről, hogy a császár a piaristákat kivéve 
az összes tanítórendeket is feloszlatta. Csak mellékesen, nem kifogásként 
említjük, hogy a kolostorok felszámolásakor a magyar kultúrának felbe-
csülhetetlen értékeit kótyavetyélték el – hivatalosan, a felvilágosodás ne-
vében. Mindenféle abszolutizmus az egész embert akarja, mint a vallások 
is. Ezért lesz többnyire szükségképpen egyház-, majd vallásellenessé is. 
Fejtő egyébként igen jól jellemzi József államelképzelésének vallási jel-
legét, de a keresztény vallás problémáját nem tudta átélni úgy, hogy meg-
látta volna a jozefinista egyház- és valláspolitika lényegét. 

Az írói hatásra való törekvés terhére kell írnunk néhány regényesen ki-
színezett jelenetet és kisebb ellentmondást. II. József életműve általános 
jellemzésénél a 329. oldalon például azt olvassuk, hogy a császár okos 
intézkedései következtében birodalma egyetlen tartományában sem volt 
éhínség. Csak öt oldallal előbb van szó Galícia éhező parasztjairól és hu-
szoneggyel előbb a Magyarország északkeleti részében pusztító éhínség-
ről. 

A könyv utolsó bekezdése megpróbálja Józsefet beállítani a marxista 
társadalmi és gazdasági fejlődés sémájába és az ennek megfelelő termino-
lógiában okát adni a reformtörekvések kudarcának. Őszintén szólva nem 
igen tudjuk elhinni, hogy az olvasó, aki idáig jutva még mindig nem érte-
né vagy legalábbis sejtené az okokat, ettől az egy bekezdéstől okosabb 
lenne. Aki pedig közel három és félszáz oldalon át figyelmesen végigkö-
vette II. József, az ember és a körülötte zajló élet útját, aligha venné észre, 
ha a bekezdés javarésze véletlenül kimaradt volna, önkénytelenül a ha-
sonlat jut eszünkbe, amivel egy orosz tudós a mai szovjet tudományos 
irodalmat jellemezte: ma is jelennek méeg ott nagyon komoly és értékes 
munkák, de ezekben a diamat kötelező ideológiája csak a felületen úszik, 
mint a kihűlt húslevesen a zsír. Ha Fejtő könyve regényszerű megjeleníté-
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seivel és a szakkönyvek dokumentációs felszerelésének minimumra csök-
kentése mellett is történelemként olvasható, ezt épp annak köszönheti, 
hogy a szerzőt kultúrája és intelligenciája jórészt visszatartotta a kaptafa-
módszertől. 
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HORVÁTH BÉLA 
Az ördög72 
Giovanni Papini: Il Diavolo. Appunti per ona futura demonologia. 

 
Karácsonykor jelent meg Papini legújabb könyve: „Az ördög”. Az egész 
világon régen tapasztalt irodalmi vita keletkezett a nagy olasz költő és 
sztronkaturista új műve körül. A hivatalos egyházi körök is foglalkoztak 
Papininek az ördögről vallott nézeteivel, amelyek tulajdonképpen nem 
újak: már Origenesnél is megtalálhatók. Az Egyház nem helyezte indexre 
Papini könyvét, noha tévedéseit elítélte. A könyv már magában is tilos 
olvasmány a hívő katolikusoknak. Giovanni Papini eléri hetvennegyedik 
életévét. Öreg korukban az írók gyakran megpihennek, visszapillantanak 
az ifjúságra, tapasztalataikra, a világra. Papininek valóban kellene a pihe-
nés: félig megvakult a tömérdek tanulmányban, már nem tud olvasni; 
jobb karja megbénult, keze már a tollat sem tudja tartani; testét az eszten-
dők megtörték, csupán arca és homloka maradt fiatal. Lobogó sűrű haja 
ma is fekete, mint ifjú korában. Papini ma sem pihen: forró nyugtalansága 
nem csillapodott meg, kutató kedve, amely több, mint fél évszázadon a 
legkáprázatosabb irodalmi kalandokba vezette, ma elevenebb, mint vala-
ha. Hevesen vitatkozik a világgal, nem nyugszik egy pillanatra sem. Nem 
tud olvasni? Fölolvastatja a könyveket, amelyeket állandóan összetéveszt 
az élettel. Kezéből kihull a toll? Megtanulta a tollbamondást – és úgy hír-
lik, hogy tollba mondott szövege tökéletes: nem szükséges utólag kijaví-
tani. Így született meg a nagy mester hatvanadik könyve, amely az egész 
világon kétségtelenül a legnagyobb izgalmat és feltűnést keltette. A 
könyv címe: „Az ördög”, alcíme: „Jegyzetek egy jövendő ördög-tanhoz.” 
Fejezetei ugyanolyan frissek, elevenek, szenvedélyesek, mint ifjúkori 
művei, amelyek annyi spirituális nyugtalanságot keltettek. A nagy írónak 
ez az új műve is tele van hitének minden lendületével és türelmetlenségé-
vel, de azzal a keresztény jámborsággal is, amely annyira jellemezte 
egész életében. Az olvasó, aki az egyház-atyák irataiban és a keresztény 
irodalomban kevésbé járatos, bizonyára gyakran megdöbben Papini egy-
egy merész mondásán. Könyvének bevezetésében így beszél erről: „Re-
mélem, hogy az igaz hit őrei nem nagyon botránkoznak meg bátor beszé-
demen, amelyet keresztény reménységem sugallóit és betűimnek inkább 
szándékát és szellemét vizsgálják, mint bocsánatra váró pongyolaságát.” 

                                                           
72 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában. 
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A mű első fejezetében, amelynek címe „Az ördög és az istentagadás” így 
ír: „Az ördög egyáltalában nem ateista. Isten létét még nálunknál is bizo-
nyosabban tudja, mert közelről szemlélte és látta alkotása közben. Sőt, 
megállapíthatjuk azt is, hogy az ördög sokkal jobban ismeri a keresztény 
teológia némely hittételét, mint maguk a teológusok, akik gyakran kényte-
lenek képzeletükhöz folyamodni a hit-titkok megvilágosítása végett. Még 
ennél is többet mondok: az ördög egyáltalán nem kedveli az ateizmust, 
sőt, nagyon valószínű, hogy ellensége az ateistáknak. 

Az ördög nagyon is jól tudja, hogy hatalma szorosan az Egek Urának 
hatalmától függ. Az emberek, akik nem hisznek Istenben, meg sem kísé-
relik, hogy megsértsék vagy ne engedelmeskedjenek neki. Nem követnek 
el szentségtöréseket és készakartan nem is káromolják az Istent. Rajtuk 
tehát kisebb az ördög hatalma: birodalmába vannak szánva minden küz-
delem nélkül, vagyis a harcnak és győzelemnek gyönyöre nélkül. Inkább 
azt mondhatnék, hogy az Isten ateista. A hit ugyanis föltételez egy vi-
szonyt a hívő és a hit tárgya között. De Isten az, aki és semmiféle más 
lény nincs fölötte. Isten tudatában van önmagának, de nem annak, amit mi 
nevezünk hitnek. Egyedül Istennek – éppen azért, mert Isten – van meg-
engedve, hogy ateista legyen. Az ördög ellenben olyan teremtmény, aki 
kényszerítve van arra, hogy higyjen Istenben: az ördög Istenhívő. Harcol-
hat Isten ellen, de éppen ezért ismeri és elismeri.” 

A könyv e meglepően eredeti fejtegetése után, íme egy másik részlet: 
,,Ha a Démon még mindig Fejedelem, ha még mindig van hatalma és ma-
radt néki birodalma, azt egyes-egyedül Isten akaratának tulajdoníthatja, 
aki az ő kifürkészhetetlen terveiből nem semmisítette meg egészen, ha-
nem országot és hivatalt adott neki. A függőségnek ez a tudata 
kétségbeejti az ördögöt. Az ördög képtelen a hálára, még az embereknél is 
kevésbé sikerül háládatosnak lennie, ami igazán sokat jelent. Tele van 
tehát azzal a mély és titkos gyűlölettel, amit a jótevő iránt érez az, akivel 
jót tettek, a gyűlölettel, amit az adós érez a hitelező iránt, vagyis betölti a 
rögeszme, hogy elpusztítsa vagy legalább is megsebezze a hitelezőt és 
jótevőt. Ezért ösztökéli az embereket Isten meggyilkolására, vagyis azok-
ra a bűnökre, amelyek a hittudósok szerint magukon viselik Isten meg-
gyilkolásának bélyegét. Az ördög ezért működött közre a Golgotán a 
keresztrefeszítésben, ezért ösztökél mindenfajta gyilkosságra, amely erő-
szakos lerombolása Isten egy teremtményének, aki Isten képére és hason-
latosságára teremtetett: íme, a szándékos istengyilkosság. Az ördög bosz-
szúálló és gyűlölködő adós, aki az embereket használja fel arra hogy 
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megpróbálja megrabolni és megsebezni, Azt, akitől – még elitélve is – 
mindent kapott, kivéve a csillapíthatatlan gyűlöletet.” 

E két rövid idézet csupán ízelítő a különös műből. Helyenként meg-
hökkentő paradoxonokra bukkanunk a szövegben, amely azonban min-
denütt költői és nagyszerű. Különösen megragadó a könyvnek az a fejeze-
te, amelyben az Isten bánatának titkát elemzi. „Ez hitünknek utolsó titka – 
mondja Papini – amelynek megfejtése, ha messze is van még, ránk bíza-
tott, egyesegyedül ránk.” „Krisztus iskolájában megtanultuk, hogy főként 
a lehetetlen az, ami hihető,” – ezzel a mondással zárja ezt a fejezetet a 
nagy keresztény költő, aki hatvanadik könyvében is bátor megállapítá-
sokkal ejti ámulatba a világirodalmat. 
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BORBÁNDI GYULA 
Hendrik De Man emlékiratai73 
Hendrik de Man: Gegen den Strom. Memoiren eínes europäischen 
Sozialisten. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1953. 292 old. 

 
Hendrik de Man nem ismeretlen név Magyarországon, noha a neves belga 
szocialista teoretikus műveit csak a társadalomtudomány kevés beavatott-
ja ismeri. A belga tudóst és politikust Németh László védői tették népsze-
rűvé azáltal, hogy a két férfiú szellemi rokonságát bizonygatták. Veres 
Péter például több alkalommal hasonlította Németh Lászlót Hendrik de 
Manhoz és Bibó István azt fejtegette, hogy Németh László – akárcsak de 
Man – nem a szocializmust kívánja kikerülni, de a hozzá vezető utat 
megkönnyíteni. 

Hendrik de Man sajnos nem érhette meg emlékiratainak megjelenését. 
Könyve éppen nyomdában volt, amikor 1953. július 20-án feleségével 
együtt a svájci murteni tó környékén autószerencsétlenség áldozata lett. 
68 éves volt. Halálával az európai szocializmus egyik legérdekesebb és 
legváltozatosabb pályafutású személyisége, a szocialista intellektüelek 
„great old man”-je távozott el az élők sorából. Könyve, amely egy német 
kiadónál jelent meg, kétségtelenül a legizgalmasabb olvasmányok közé 
tartozik. Nemcsak eseményekben és váratlan fordulatokban gazdag élet-
pályáról ad számot, de bepillantást enged az évszázad első felének szel-
lemi kavargásába, a világpolitika kulisszatitkaiba, a szocialista mozgalom 
érdekfeszítő történetébe és a társadalom lélektani problémáiba. A tudós és 
politikus a maga életén keresztül mutatja be azoknak az értelmiségieknek 
sorsát, akik az igazság nyugtalan keresésében minden lehető megoldást 
végigpróbálnak, és akik éppen ezért sokszor tévednek és sok mindent 
elkövetnek, amivel a kortársak ellenkezését és marasztaló ítéletét kény-
szerítik ki. Hendrik de Man ezekhez tartozott. 

A jómódú antwerpeni polgárfiú, aki fiatalkorában idealista-etikai mo-
tívumokból az utópista szocializmushoz szegődik el, majd közgazdasági 
és történeti tanulmányai, valamint személyes élményei alapján hamarosan 
a marxizmus radikális szárnyánál köt ki, rövid idő alatt az európai szocia-
listák élvonalába kűzdötte fel magát. Húszéves korában áttelepszik Né-
metországba „a marxizmus hazájába”, Lipcsében újságíró. Az egyetemen 
a két nagy tudós, Karl Bücher és Karl Lamprecht tanítványa. Közben 

                                                           
73 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában. 
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résztvesz a német szociáldemokrata párt munkájában. Először mint tol-
mács, azután mint delegátus végigjárja a századelei szocialista kongresz-
szusokat. Megismerkedik Bebellel, Adlerral, Leninnel, Trockijjal, Lieb-
knechttel, Rosa Luxemburggal és a szocializmus több más, ma már legen-
dás alakjával. Mindenütt ott van, ahol fontos események történnek. Azok-
kal tart, akik a háborút minden áron el akarják kerülni. Résztvesz az utol-
só kísérletekben, a háború előtti szocialista kongresszusokon és tanácsko-
zásokon. Ott van Brüsszelben, amikor a francia Jaurés és a német Hugo 
Haase egymást átkarolva és az asztal fölé hajolva a II. Internacionálé ha-
tározatát szövegezi. Camille Huysmans, az Internacionálé titkára kérésére 
a háború kitörése előtt néhány órával Párizsba kíséri a német párt küldöt-
tét, Hermann Müllert, tárgyalni a franciákkal. Minden hiába. A szocialis-
ták megszavazták a háborús hiteleket és a frontokon nemsokára egymást 
öldöste a német, a francia, az angol, az osztrák, a magyar és a többi prole-
tár. Hendrik de Man megtört szívvel éli át a nemzetközi proletárszolidari-
tás csődjét és végül maga sem tesz mást, mint elvtársai: önként jelentke-
zik katonának. A lángoló pacifista fegyvert fog a Belgiumot megtámadó 
Németország ellen, ahol bevallása szerint több barátja és elvtársa van, 
mint hazájában. 

A fronton is kapcsolatban marad a politikai eseményekkel és éppen 
egy aknavető ütegnél táborozik az Yser folyó mellett, amikor a szociál-
demokrata párt vezetője, Vandervelde, aki közben belépett a belga kor-
mányba, megkéri, kísérje el oroszországi missziójára. Vandervelde 
Petrográdra utazott hogy tárgyaljon a II. Internacionálé szakadárjaival, 
Lenínékkel. A brit hajón, amely Oroszországba vitte őket, az útitársak 
között volt Trockij is, aztán egy bizonyos Monsieur Marcel, aki később 
mint Masaryk Tamás prágai professzor mutatkozott be. 

Hendrik de Mant változatos életútja egy időre Amerikába viszi, ahon-
nan pártelnöke, Vandervelde hívja vissza a belga munkásfőiskolák élére. 
Nem sokáig marad Brüsszelben. 1922-ben ismét átköltözik Németország-
ba és teljesen írói munkájának szenteli idejét. 1933-ig marad itt. A frank-
furti egyetem meghívja társadalomlélektani tanszékére, a tudományos 
folyóiratok pedig készséggel bocsájtják rendelkezésére hasábjaikat. 
Számtalan tanulmányán, tudományos vizsgálatán kívül két nagyon fontos 
szociológiai művet ír ebben az időben. Az egyik cime: Psychologie des 
Sozialismus. A másik: Die sozialistische Idee. A két könyv a marxizmus 
kritikája. Nem Marx tanítását bírálja elsősorban, de a gyakorlati marxiz-
must. Kifejti, hogy a marxizmus vereséget szenvedett a munkásmozga-
lomban. Szembeállítja az ideológiát a valósággal és magának a marxista 
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módszernek alkalmazásával bizonyítja be tételeinek helyességét. Hendrik 
de Man levonja vizsgálatai következtetéseit és kijelenti, hogy a marxista 
tanok és jövendölésék nem váltak be. A proletariátus nyilván más utat 
követett, mint amelyet Marx előrelátott. Emlékirataiban még egyszer ösz-
szefoglalja korábbi művei konklúzióját és megismétli bírálatát, amely 
annak idején nagy vitát váltott ki és a szocialista teoretikusok legjobbjait, 
köztük Karl Kautskyt hosszú elméleti csatározásra kényszerítette. 

1933-ban – ismét Vandervelde hívására – visszatér Belgiumba. Három 
év múlva Vanderveldével és Spaakkal együtt belép a koalíciós kormány-
ba. Először munkaügyi miniszter, aztán két évig pénzügyminiszter. A 
szocialista párt vele készítteti el és hajtatja végre az úgynevezett „Plan du 
Travail”-t, a nemzetgazdaság fejlesztésének tervét. Hendrik de Man rész-
letesen beszámol a háború előtti évek politikai életéről és a kis ország 
fáradozásáról a béke megtartása, valamint semlegessége érdekében. A 
memoár legérdekesebb fejezetei ezek. Nemcsak az események közelsége, 
de Hendrik de Man sokat vitatott szerepe miatt is. 

A háború kitörésekor a munkáspárt – a belga szociáldemokrata párt – 
elnöke volt. A fegyverletétel után nem követte társait az emigrációba, de 
Lipót király szárnysegédeként mindvégig az uralkodó mellett maradt és 
tanácsadója volt ezekben a sorsdöntő hónapokban. De Man részletesen 
megmagyarázza magatartása indokait, a szempontokat, amelyek maradás-
ra és szerepvállalásra kényszerítették. Visszautasítja a kollaboráció vádját, 
noha beismeri, hogy hibákat követett el. 1940 júniusában, a francia fegy-
verszünet után három nappal manifesztumot bocsájtott ki, amelyben párt-
ja tagjait az új helyzetnek megfelelő magatartásra szólította fel. A német 
győzelmeket úgy állítja be, mint történelmi igazságszolgáltatást. „Egy 
korhadt világ összeomlása – írja – a dolgozó osztályok és a szocializmus 
számára nem szerencsétlenség, de felszabadulás. Szabad az út Európa 
megbékélése és a szociális igazság felé”. De Máan szerint a manifesztum 
nem hitvallás a nemzeti szocializmus mellett – amint azt csaknem valam-
ennyi volt barátja és elvtársa állította. A nácik európai győzelemsorozatát 
olyan ténynek tekintette, amely hosszú időre német uralmat alapoz meg 
Európában és amelyhez – mint valósághoz – a belga és a szocialista poli-
tikát is hozzá kell igazítani. Rövidesen belátta, hogy tévedett és várakozá-
sai nem teljesedtek be. Elkésett és noha hamarosan a németek is bizalmat-
lanok lettek vele szemben, nem találta meg az utat vissza a demokraták-
hoz és a szocialistákhoz. Elvonult egy havasi házikóba a francia Felső-
Szavoja hegyeibe, majd a háború után Svájcba emigrált. Hazájában kolla-
borációért elítélték. 
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A befejező két fejezet, a háború alatti magatartás magyarázata, nem 
meggyőző. Az emlékiratok utolsó lapjainak érvelését nemcsak a történe-
lem, de Hendrik de Man egész életpályája is megcáfolja. Az olvasó cso-
dálkozik, hogy juthatott el a júniusi manifesztumig az a férfiú, aki Karl 
Liebknechttöl indult el és még a szocializmus bírálatában is szocialista 
maradt. Sajnos, erre nem ad választ az önéletrajz. 
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CSICSERY-RÓNAI ISTVÁN 
Koszta Márton esete74 
Sziklay Andor: Koszta Márton esete. Az Amerikai Magyar Református 
Egyesület Kiadása. Washington, 1953. 

 
Az Amerikai Magyar Református Egyesület „Hungarica Americana” 
sorozatának második kötetét Sziklay Andor írta. Sziklay Andor az ameri-
kai magyar írók egyik legkitünőbbike. Művei közül kiemelkedik a 
„Second Generalion” (két kötet, 1938-39), mely a magyar-amerikai kap-
csolatokat tárgyalja, másodgenerációs magyarok cikkeit, verseit közli, 
valamint az Amerikában élő magyar tudósokat és művészeket ismerteti. 
1949-ben jelent meg (korlátolt példányszámban) Rubáiyát-forditása, 
melyben Omar Khayyám újonnan felfedezett szövegeit is közreadja, me-
lyek még angolul is csak prózában olvashatók. A „The Visitor speaks” c. 
munkája (ennek társszerkesztője is van: Walter Kamprad) 1950-ben jelent 
meg; a kongresszus előtt megjelent idegen államférfiak beszédeivel fog-
lalkozik, köztük Kossuthéval és Apponyiéval. 

E művének lényege tanulmányformában angolul is megjelent 
„Quartendeck Diplomacy” cimen, a washingtoni Foreign Service 
Joumal-ban (1953. július), majd a kongresszusi napló 1953. július 9-i 
számában. Ezt a tanulmányt az „American Foreign Service Association” a 
legközelebbi Benjámin Franklin-díjra jelölte. 

„Koszta Márton esete” valóban megírásra méltó történet. Az osztrákok 
által 1853. június 22-én elrabolt és az amerikaiak által kiszabadított ma-
gyar Kossuth-emigráns története még akkor is érdekes lenne, ha ügye 
nem válik nemzetközi jelentőségűvé. Amint azonban a szerző említi be-
vezetésében: „A volt vitéz Kossuth-tiszt s aztán névtelen menekült, a 
bihar-megyei falusi legény s aztán újvilágbeli munkanélküli, egyszerre 
világlapok hasábjaira került és ügye csaknem fegyveres összeütközést 
idézett fel az Egyesült Államok és az osztrák császárság között. Követek, 
miniszterek, tábornokok, törvényhozók és bírák verték az asztalt miatta; 
megannyi bonyolult jogi, történelmi és diplomáciai kérdésnek célpontjába 
került személye.” 

A könyvecske Koszta elfogatásának leírásával kezdődik. A szmirnai 
kikötő ábrázolása – ahol az eset történt – oly plasztikus, oly életszerű, 
hogy talán csak a Cinerama tökéletesítése után érzékelhetjük majd ilyen 

                                                           
74 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában. 
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élénken egy levantei kikötőváros életét: alakok, fények, színek, hangok, 
szagok gomolyognak előttünk. Ezután filmszerűen követik egymást az 
események. Megismerkedünk a háttérrel: hogyan reagált Amerika a ma-
gyar szabadságharcra, majd hogyan ejtette rabul a Kossuth-láz. Megele-
venedik Koszta élete, egészen addig, amíg megkapja az amerikai 
„elsőpapirt”. Kosztát a „Hussar”-on tartják az osztrákok fogva. A 
szmirnai amerikai konzul diplomáciai tárgyalásba kezd az osztrák tisztek-
kel, de Ingraham kapitány, a St. Louis nevű hadihajó parancsnoka meg-
hallja, hogy Kosztát el akarják szállítani. Ultimátumot intéz az osztrák 
kapitányhoz. Már-már megszólalnak az ágyúk, midőn egyszerre csak a 
„Hussar” oldalán leereszkedik egy csónak s pár perc múlva Koszta a „St. 
Louis” fedélzetén van! 

Hosszú diplomáciai párbaj indul meg, de az Egyesült Államok nem 
enged. Nemcsak hogy nem adja ki Kosztát, de esetéből precedenst alkot, 
Franklin Pierce elnök kongresszushoz intézett Évi Üzenetében (1853. 
december 8.) kijelenti: „Közegeink lépéseit teljes mértékben jóváhagytam 
és az osztrák császárság követeléseit elutasítottam ... Azok az alapelvek és 
módozatok, melyeket az Egyesült Államok alkalmazott, minden megfele-
lő esetben alkalmazandók.” 

A mű természetesen színes stílusa, filmszerű mozgalmassága ellenére 
sem regény vagy filmforgatókönyv. „Koszta Márton esete” valójában 
egy, az Egyesült Államok történetében fontos esemény tudományos fel-
dolgozása. A szerző hosszas kutatásainak eredményét tárja az olvasó elé. 
Koszta eltűntnek vélt, a szerző által megtalált elsőpapirjától, Amerika 
diplomáciai történelmének egyik legtöbbet vitatott okmányától kezdve 
elvonul az olvasó szeme előtt a fontosabb jegyzékek, hivatalos kijelenté-
sek, beszédek, egykorú sajtókommentárok, polémiák, Ingraham és Koszta 
leveleinek minden fontosabb részlete. (Teljességre márcsak azért sem 
lehetett törekedni, mivel csak az osztrák követ és az amerikai külügyi 
államtitkár közti jegyzékváltás 14.300 szóból állt!) Ilyen alaposan doku-
mentált könyvben csak az a sajnálatos, hogy se tartalom- jegyzéket, se 
indexet nem tartalmaz. 

A munka egyrészt az Egyesült Államok történettudományának nyújt 
jelentős szolgálatot, másrészt a magyarság külföldi jóhírének. A Koszta-
eset újra emlékezetébe idézte az amerikaiaknak a magyar szabadságharcot 
s Kossuthot, a „szabadság angyalát”; felfigyelt a magyar névre nemcsak a 
kongresszus, ahol egy képviselő ismertette a „Koszta-esetet” (majd a 
kongresszusi napló útján több tízezer példányban terjesztette), hanem az 
amerikai nagyközönség is. Január 19-én ú.i. 25 millió televízió-néző lát-
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hatta a „Szmirnai incidenst”, Sziklay könyvéből az ő közreműködésével 
készült televízió-drámát. A „Coronet” c. nagy amerikai magazin pedig 
rövidesen angolul tárja az olvasók elé Sziklay „Koszta-esetét”. 

A szerző közli annak az emléktáblának a fényképét, mely az Ingraham 
nevű hadihajón lett elhelyezve, s elmondja, hogy Iowa államban ma is 
van egy falu, melyet Kosztá-nak hívnak. Könyvét ezzel a szinte eposzi 
seregszemlével fejezi be: „Volt magyar, akiből szerecsen király lett. Volt 
olyan is, aki a francia marsall-botot nyerte el. Volt, akiből a lengyelek 
legnagyobb uralkodója vált és volt, aki Madagaszkárt kormányozta. Volt, 
akinek tetteit ma is világszerte déli harangszóval idézik vissza; olyan is 
akadt, aki angol királyok őse lett és volt, aki vezéri kardot suhogtatott az 
amerikai függetlenség csataterein az Újhaza védelmében. Volt magyar, 
akiből hajszál híján római pápa lett; egy másik, akinek hősi alakja, mint a 
protestantizmus világraszóló bajnokáé, a genfi reformációs emlékművön 
magaslik; és volt olyan is, akinek álmaiból új ország született Mózes népe 
számára. Volt olyan, akinek tudós agya minden idők jövendő anyáit vég-
zetes kórtól mentette meg; volt. aki amerikai meghatalmazott miniszteri 
rangot kapott és koporsója fölött Argentína államfője mondott gyászbe-
szédet. Magyar alapította a legnagyobb délamerikai katonai akadémiát, 
egy másik pedig a legnagyobb amerikai irodalmi díjat; magyar volt az 
első keresztény vértanú Kínában, a XI. században – és szinte végnélkül 
folytathatnánk a sort... De álljunk meg most ott, hogy: Egyszer volt, hol 
nem volt, volt egyszer egy magyar legény, aki, – mint öreg Kuné urambá-
tyám feljegyezte, – majdnem háborút idézett fel az Egyesült Államok és 
az osztrák császárság között... 
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INDIG OTTÓ 
A fiatal Freud75 

Dr. Ernest Jones: Sigmund Freud, Life and Work, The Young Freud. The 
Hogarth Press, London 1953. 

 
A nyugati világ könyvtermésének végtelen tömegéből magasan kiemel-
kedik Ernest Jones angol orvos és író psychoanalitikai tanulmánya Sig-
mund Freudról, a lélekelemzés tudományának megalapítójáról. A három 
kötetre terjedő hatalmas munkának még csak első kötete jelent meg. Cí-
me: A fiatal Freud. Ernest Jones negyven évig dolgozott Freud mellett és 
talán senki sem hivatottabb nála mesterének reális és tudatalatti titkokkal 
teli életét elemezni és megmagyarázni. E munkának egészen új és eddig 
teljesen ismeretlen forrása az a kétezerötszáz levél, amelyet Freud család-
jához és barátaihoz írt. E felbecsülhetetlen értékű leveleket a világ eddig 
nem ismerte. Freud családja hosszas vonakodás után Ernest Jones rendel-
kezésére bocsájtotta őket, amelyek alapján az életrajzíró szinte napról- 
napra követhette Freudnak a nagy nyilvánosság előtt eddig ismeretlen 
életét. Jones Freudnak azt az arcát mutatja meg, amely semmiképpen sem 
hasonlít az eddig ismert konvencionális képhez. 

Freud Bécsben született. Orvosnak készült, de néhány évi klinikai 
munka után az ideggyógyászat területére lépett át. A világ azonnal felfi-
gyelt rá, amidőn megjelent első tanulmánya az idegbetegségek lokalizálá-
sáról az emberi agyban. Ebben az időben ment ki Párisba, ahol néhány 
évig a híres francia ideggyógyász, Charcot előadásait hallgatta a hisztériá-
ról. Itt ismeri meg a hisztériás jelenségek hipnózissal való gyógyításának 
lehetőségét. Charcot előadásai nyitják meg benne az utat nagy felfedezé-
séhez: a psychoanalízishez, ahhoz a tudományhoz, amely szerint a lélek 
tudatalatti betegségeit hipnózis nélkül is napvilágra lehet hozni. E 
„napvilágrahozással” Freud meg is találta a beteg lélek gyógyításának 
titkát. Freud felfedezése – majdnem azt mondhatnánk – megváltoztatta a 
világ arcát. Elmélete szétrombolta a hipokrita emberi lélek hipokrita bé-
kéjét, leleplezte az úgynevezett „jó lelkiismeret” ravaszságait és főleg 
kimutatta, hogy az embernek már születésétől kezdve nincs olyan mozdu-
lata, álma, sikere, vagy bukása, amiért nem felelős. Az utóbbi évtizedben 
– különösen Freud halála óta – sokan támadták, gúnyolták, elítélték a 
freudi elméletet, de egy biztos: a lélek birodalmának elemzésében megál-

                                                           
75 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 2. számában. 
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lapított valamit, amit az emberi lélek modern kutatói és orvosai ma már 
nem hagyhatnak figyelmen kívül. 

Ernest Jones könyvéből megtudjuk, hogy 1885-ben a fiatal, alig 29 
éves – és tegyük hozzá teljesen ismeretlen – Freud összegyűjtötte levele-
zését, kéziratait, bizalmas feljegyzéseit és az egészet, úgy ahogy volt, tűz-
be dobta és elégette, majd leült az asztalhoz és levelet írt akkori menyasz-
szonyának. Megmagyarázta tettét: „A gondolataimat és mindazt a böl-
csességnek hitt valamit, amit a világról és különösen önmagámról elkép-
zeltem, méltatlannak tartottam arra, hogy túléljenek. Újból el kell kezde-
nem gondolkodni.” 

E levél után 10 évvel fedezte fel a lélekelemzésnek azt a formáját, 
amelyet ma már mindenütt a világon freudizmusnak hívnak. Jones későb-
bi levelezéséből egy másik fontos levelet idéz: Ezt már a hatvanöt éves 
tudós írta egyik barátjának: „Negyvenegy évi orvosi gyakorlat után be 
kell vallanom, hogy a szó teljes és valódi értelmében sohasem voltam 
igazán orvos. Nem emlékszem rá, hogy valaha is – még a fiatalabb éve-
imben is – legkisebb vágyat is éreztem volna, hogy könnyítsek a betegsé-
gekben szenvedő emberek fájdalmán. Fiatalkoromban, mint ma is, ellen-
állhatatlanul azt a vágyat éreztem, hogy megértsem titkait annak a világ-
nak, amelyben élünk és megtaláljam e titkok megoldását és magyaráza-
tát.” 

Freud érzelmi élete Ernest Jones könyvében egészen új megvilágításba 
kerül. Az életében valóban fontos szerepet játszó nők nyomát sem lehet 
megtalálni műveiben. Halála után azonban gyermekei a szerelmes levelek 
tömegét találták meg apjuk páncélszekrényében. E levelek mellett gondo-
san elrendezve megtalálták azoknak a szerelmes leveleknek másolatát is, 
amelyeket Freud írt szíve választottjainak. Freud családja e leveleket Er-
nest Jones rendelkezésére bocsájtotta és ő az első, aki a psychoanalizis 
nagy mesterének érzelmi életét – e levelek alapján – nyilvánosságra hoz-
za. E levelekből kiderül, hogy Freud felesége élete utolsó és igazi nagy 
szerelme volt. Vőlegény és menyasszony korukból kilencszáz levél ma-
radt meg. E levelekben – írja Ernest Jones – benne van, Freud egész élete, 
és az a rettenetes kétség, amelyet tudományos teóriája felfedezése közben 
érzett. Ebben az időben írja barátjának és munkatársának Josef Breuer-
nek: „Tulajdonképpen nem vagyok se tudós, se gondolkodó, se megfigye-
lő, se kísérletező. A valóságban természetemnél fogva nem is vagyok 
más, csak hódító – kalandor, ha ez a kifejezés önnek jobban tetszik – aki 
makacsul kíváncsi és kitartóan merész.” Ez a Josef Breuer évekig dolgo-
zott Freud mellett, de nem értett vele egyet és otthagyta, amikor mestere 
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betegei tudatalatti életét az úgynevezett „beszélgetési gyógymóddal” pró-
bálta napvilágra hozni. Breuer hűtlensége rettenetesen megzavarta Freud 
életét. E korból származó levelei tele vannak kétségekkel. Súlyos idegösz-
szeroppanással hónapokig kórházban fekszik és leveleiben makacsul ana-
lizálja önmagát. E betegség alatt az eltávozott Breuer helyett megtalálja új 
barátját, egy Wilhelm Fliess nevű orr- és gégeorvost, akinek Freud tudo-
mányos érdeklődéséhez sok köze nem volt és ezért kortársai inkább lé-
lekkuruzslónak, mint lélekorvosnak tartották. Erre később Freud is rájött 
és Fliess leveleit megsemmisítette. Fliess azonban gondosan megőrizte 
Freud leveleit és amikor az orr- és gégedoktor meghalt – 1928-ban – öz-
vegye a kétszáznyolcvannégy levelet eladta egy Stahl nevű berlini könyv-
kiadónak. Stahl ezeket a teljesen bizalmas és Freud magánéletet érintő 
leveleket nem merte kiadni és tovább kereskedett velük. Így került a le-
vélcsomó Franciaországba egy Bonaparte Mária nevű kéziratgyüjtőnőhöz, 
aki azonnal elutazott Bécsbe és megpróbálta őket Freudnak eladni. Az 
öreg tudós felháborodva utasította el. A hölgy sértődötten távozott és a 
leveleket eladta Rotschild Alfonz bárónak, akinek kéziratgyűjteményét a 
háború után Londonban találták meg. Ott kerültek napvilágra Freud érté-
kes levelei is, amelyeket most Ernest Jones analizál és publikál. 

Itt be is fejeződik Freud életrajzának első kötete. Kíváncsian várjuk a 
folytatását, hiszen csak ezután írja meg Freud „Az álomfejtés”-ről szóló 
művét, amellyel kihívta maga ellen ideggyógyász kortársai felháborodá-
sát. Akkori munkatársai közül e pillanatban csak Ernest Jones van élet-
ben. Így kétszeresen érdekes, amit mesteréről írni fog. 
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BORSÁNYI JULIÁN 

Egy eszme meghódítja a világot76 
Count Coudenhove-Kalergi: An Idea Conquers the World. Hutchinson, 
London, 1953. 310 old. 

 
Kevés a Coudenhove-Kalergi Richárd grófhoz hasonlóan szerencsés filo-
zófus-politikus. Érdekes, de egyébként gondtalan fiatalsága után még fér-
fikora delelőjén megérhette országokat átfogó politikai eszméje diadalát. 
Az európai egyesülés gondolatának újjászületését 1923 október elsejével 
számíthatjuk. Akkor jelent meg a bécsi Paneuropa Verlagnál 
Coudenhove-Kalergi Pán-Európa című munkája. Alig huszonnégy évvel 
később, 1949 augusztus 10-én a szerző jelen lehetett Strasbourgban, az 
egyetem dísztermében, ahol megkezdődött az általa szorgalmazott „Euró-
pa-Parlament” tizenkét külügyminiszterének első ülése. 

Coudenhove-Kalergi a múlt évben kiadta a maga és mozgalma élettör-
ténetét. A könyv első fejezeteiben a Pán-Európa eszme megvalósítására 
való „elhivatottságát” igyekszik bizonyítani. Mondanivalója érdekes és 
meggyőző. A származás, a nevelés és a környezet determináló erejét iga-
zolja. Amennyiben még szükség lenne Taine elméletének bizonyítására, 
Couden-hove-Kalergi életpályája bizonyíték. 

A Pán-Európa gondolat megteremtője két történelmi család, a holland 
Couden-hove-ok és a görög-velencei Kalergis-ek vérét egyesíti. A 
Coudenhove vonalon őseik közé sorolják a Karolingokat, Árpádházi 
Szent Erzsébetet, a Német-Római Birodalom, Franciaország, Olaszor-
szág, Ausztria néhány tucat főnemesi családját. Ez az ág a dinasztikus 
hűséget, a loyalitást képviselte a keresztes háborúktól Kőniggrátzig. A 
másik ág a forradalmárok és szabadsághősök nemzedéke, görög, normán, 
spanyol, velencei keveredéssel. A 28. században az egyik Kalergis a törö-
kök elől a cári udvarba menekült és megalapította az orosz ágat. Úgy lát-
szik, a Kalergisek ezután felhagytak a kardforgatással és inkább a „tu 
felix Austria nube” elvet hasznosították. Norvég, svéd, lengyel, orosz 
arisztokrata családokkal házasodtak. 

A szerző dédanyja, aki élete javát Párizsban töltötte, kora híres és vi-
lágszép asszonya volt. Heine és Gautier verset írt szépségéről és okossá-
gáról. Wagner Richard a Tristan és Isoldát neki ajánlotta. Rossini elragad-
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tatással említi zenei képességeit. Liszt Ferenc halála alkalmával kompo-
nálta „Kalergis Máriához” című elégiáját. 

Aki azt hiszi, hogy e vérkeveredést nem lehet fokozni, téved. A szerző 
apja, Coudenhove-Kalergi Henrik Tokióban az Osztrák-Magyar Monar-
chia ügyvivője volt. Itt ismerte meg és vette feleségül az egyik legelőke-
lőbb japán család leányát, Mitsuko Aoyama-t. A származás adottságait 
teljessé tette a környezet és a nevelés. A Coudenhove-Kalergi család a 
csehországi Ronsperg kastélyban, a szudétanémet és cseh nyelvterület 
határán lakott. Magyarországon, az Erdős-Kárpátokban is voltak birtoka-
ik. A gyerekek egyidőben tanultak németül, magyarul, angolul és franciá-
ul. A kastélyban hemzsegtek a különféle népek és vallások képviselői. A 
gyerekekre két japán nevelőnő ügyelt. A komornyik egy georgiai örmény 
volt. A ház asszonya magyar társalkodónőt tartott. Abdullah Suhraworthy, 
az indiai függetlenségi mozgalom egyik ismert személyisége éveken át a 
család állandó vendége volt. 

Francia és angol misszionáriusok, egy japán püspök, a szomszédos vá-
roska zsidó főrabbija, mohamedán főpapok gyakran ültek az asztalnál. A 
századforduló liberális levegője a Coudenhove-Kalergi kastélyban a nem-
zetek és fajok teljes egyenlőségében olvadt fel. Könnyen elhisszük, hogy 
a fiatal Coudenhove-Kalergi nem tudta felfogni, miképpen származhat a 
faji és nyelvi különbözőségekből késhegyig menő politikai ellentét. 
Egyetlen alkalommal támadt fel a családban a nacionalizmus szeparatista 
érzése – mondja a könyv – még hozzá éppen magyar mezben. 

Az apa úgy döntött, hogy az elsőszülött fiú kapja a cseh birtokot, a má-
sik kettő a magyar uradalmokon osztozik. A két fiatalabb – közöttük a 
könyv szerzője is – lázas buzgalommal tanult magyarul. Magyar zászlót 
készítettek és magyar ligát alapítottak. Nagy szorgalommal bújták a ma-
gyar történelmet, olvasták a magyar parlamenti híreket. Az apa halálával 
azután végeszakadt az igyekezetnek. A birtokot eladták, a háromszínű 
zászlóról megfeledkeztek és Richárd, a nagy eszme későbbi megteremtő-
je, bizony elfeledte a magyar ambíciókat. Könyvében, a Pán Európa gon-
dolat fejlődésének ismertetése során csupán négy alkalommal említ igen 
röviden magyar vonatkozásokat. Kettő közülük nem éppen hízelgő. 

Coudenhove-Kolergi Richárdban az 1919–20 évek eseményei és kilá-
tásai nyomán támadt a nemzetek-közötti (vagy feletti ...) együttműködés 
gondolata. Két alapvető veszedelmet látott. Az egyik: a Szovjet világné-
zeti és hatalmi terjeszkedése. (Ehhez járult később a náci-fasiszta tekin-
télyuralmi rendszerek ellensúlyozásának szüksége). A másik: a párizs-
környéki békék nyomán fellángolt nacionalizmus. A nacionalista civako-
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dásokat szükségszerűen követő megosztottság kihívja a totalitárius nagy-
hatalmak beavatkozását és terjeszkedését. 

A könyv tárgyalási módja kézenfekvőén érzékelteti Európa harminc év 
előtti politikai hasonlóságát napjaink törekvéseivel. A különbség csak 
annyi, hogy a vasfüggöny előrenyomulása folytán a régi Pán-Európa gon-
dolat Nyugateurópa egységének problémájává zsugorodott. A párhuza-
mok egyébként annyira csábítóak, mintha a történelem két azonos – csu-
pán egymástól három évtizednyire eltolódott – ritmusát kívánnák egybe-
vetni. Coudenhove-Kalergi globális körvonalakból indult ki, hogy azután 
konkréten rögzíthesse a regionális európai probléma megoldását. Több 
legyet kellet ütnie egy csapásra. Közös nevezőt kellett találnia az Egyesült 
Államok és a Népszövetség együttműködésére – a Monroe doktrína elle-
nére is. Az Angol Királyságot az európai kontinens politikai körébe kel-
lett vonnia. A megoldásnak végül ki kellett elégítenie Moszkvát, valamint 
a japán nagyhatalmi törekvéseket is. A szerző (ne felejtsük: 1920-at 
írunk) a földgömböt egyszerűen öt befolyási övezetre osztotta. Közülük 
három máris többé-kevésbé politikai valóság volt: az amerikai kontinens a 
Pán-Amerikai Föderáció keretében, a Szovjetunió eurázsiai birtokai, vé-
gül az óvilág déli féltekéje, mint a Brit Birodalom befolyási térsége. A 
negyedik, a Japán Birodalom, maga gondoskodott a környező területek 
konszolidásáról. Mint konkréten megoldandó feladat így csak az európai 
kontinens Petsamo-Katanga és az Atlanti Óceán közötti térsége maradt. 

A Pán-Európa gondolat hirdetője elég egyszerűen jutott el eszméi glo-
bális vonatkozásaitól a lényegi tennivalókhoz. Némileg elgondolkoztató, 
hogy a föld több mint felét egyszerűen három nagyhatalom gondjaira bíz-
ta. Könyvében egy szóval sem tér ki arra, miként képzelte az e térségben 
élő közel félszáz nemzet egyenlőségét és nemzeti önrendelkezését biztosí-
tani. Mentségére két körülményt említhetünk. 

Programja középpontjában az európai egység állott. A világ többi része 
a programmot csak annyiban érintette, amennyiben nem volt elválasztható 
Európa sorsától. Coudenhove-Kalergi nagyvonalú osztozkodása vég-
eredményben kényszerűen alkalmazkodott sokkal erősebb politikai reali-
tásokhoz. A második világháború folyamán a szerző többször járt az 
Egyesült Államokban. Felolvasások, sajtófogadások, személyes kapcsola-
tok révén keresett amerikai támogatást az egységes Európa megvalósítá-
sához. A közvélemény és sajtó visszhangja, a Kongresszus megnyilatko-
zása kedvező volt. A felelős kormány álláspontja kevésbé. 1943 első felé-
ben Roosevelt, majd közvetlenül a halála után Truman is (1945-ben!!) 
kereken elutasították a Pán-Európa eszme politikai támogatását. Roose-
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velt felfogása szerint az európai rendezést szovjet-amerikai kompromisz-
szum alakjában kell megoldani. Ez a kompromisszum a békét (értsd: a 
keleteurópai szovjet hegemónia árán a két nagyhatalmi „status quo” koor-
dinálását ...) biztosítja. Moszkva dolga, miként intézi Keleteurópa sorsát. 
Mindez az Atlanti Charta proklamálása után történt! Elgondolkoztató 
tény. 

A szerző az első világháború utáni eseményekből szerzett tapasztalatait 
hasznosítani igyekezett. Kiutat keresett az Európán végighullámzó érzel-
mek és politikai fogalmak zűrzavarából. A huszas évek elején így öltött 
benne testet a Pán-Európa gondolata. Anyagilag független volt. Mi több, a 
weimari Németország néhány neves pénzembere segítségével Bécsben 
kiadóvállalatot alapított. Családi összeköttetései és neve (a mozgalom 
megindítása előtt már megjelent néhány filozófiai és politikai tanulmánya 
...) megnyitották előtte a felelős államférfiak ajtaját. Minden kelléke meg-
volt tehát ahhoz, hogy (kissé triviális szóval élve) sikerrel házalhasson 
Európa illetékes kormányfejeinél. 

Csaknem ugyanazokkal a problémákkal kellett megküzdenie, mint 
amelyekkel az európai egyesülés mai szorgalmazói küzdenek. A francia-
német együttműködés lélektani nehézségein kívül változatlanul megtalál-
juk a brit problémát is. A Commonwealth és a kontinens közötti tépelő-
dés, mind természete, mind formája szerint, megvolt annak idején is. 
Egyébként – persze csak elvben – mindenki egyetértett az európai egység 
szükségével, de cselekvésre csak kevesen hajlottak. Néhány valóban eu-
rópai távlatokban gondolkodó államférfiú kivételével a legtöbben a ma-
guk partikuláris nacionalizmusuk pecsenyéjét akarták az eszme melegítő 
tüzénél sütögetni. (Itt is csábítóan kínálkozik a párhuzam napjaink ese-
ményeivel) 

Hitler természetesen nem állt szóba a szerzővel. Helyette Gőring nyi-
latkozott. Az egységes Európa szükségével egyetértett, a megoldás formá-
jával azonban nem. (Nincsen kétségünk afelől, hogy ezt az „egységet” 
hogyan értette.) Mussolini némi huzavona után szintén kötélnek állt. Őt a 
földközi térség latin összefogása érdekelte. Meg sem állt Európa határá-
nál: a szálakat egészen Latin-Amerikáig szőtte. Hitler szilárduló hatalma 
ellen keresett ellensúlyt. Masarykról a szerző különös melegséggel emlé-
kezik: őt szánta az Egyesült Európai Államok új Washington Györgyé-
nek. A cseh elnök viszont borúlátó volt. Utalt a maga (Masaryk) elképze-
lésére, amely Finnországtól a görög félszigetig közös keretbe kívánta 
fogni Keleteurópa államait. Lám, mi lett belőle: – mondotta rezignáltan az 
államelnök – a Kisantant szövetsége. 
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Benes, a szerző leírása szerint, már gyakorlatibbnak bizonyult. Élénken 
helyeselt, azzal a feltétellel, hogy a terv megvalósulásából országa min-
den kötelezettség nélkül a maximális hasznot húzhatja. Elsősorban a 
csehszlovák határok garantálását kívánta, de ellenezte a kisebbségek au-
tonómiáját. Kitűnőnek találta a gazdasági korlátok lebontását, de csak 
kelet és dél felé, amerre a cseh áru versenyképes. Annál hevesebben ki-
kelt a versenytársnak számító németekkel való vámközösség ellen. 
Titulescu, amennyire az rövid utalásokból megállapítható, Beneshez ha-
sonló gyakorlatias alapokon képzelte el a Pán-Európa keretében történő 
román közreműködést. 

Benes és Titulescu felfogását természetesen célzatosan emeltük ki. 
Seipel, Renner, Adenauer, Nitti, Herriot, Briand, Stresemann, MacDo-
nald, Dolfuss, Churchill és mások, valamint a német-francia és a német-
lengyel kérdés – hogy csak a legfontosabbakat említsük – lényegesen 
nagyobb szerepet játszottak, mint a Kisantant magatartása. A Kisantant-
politikusok állásfoglalása mint tünet tanulságos. A „status nascendi” álla-
potában lévő nyugateurópai egység szükségszerűen felveti a közép-és 
keleteurópai térség rendezését is. Sajnos, eddig kevés az okunk a derűlá-
tásra. Pedig, ha nem sikerül felgöngyölítenünk azt a nemzetközi tévhitet, 
hogy 1918 – és a magunk esetében 1920. június 4-e – minden rendezés 
kezdete és alapja, magunk segítjük elő a bekövetkezett szerencsétlenség 
állandósítását. Az alapvető közép-és keleteurópai problémák megoldása 
nélkül nehezen képzelhető el rend és nyugalom ezen a területen. 

Coudenhove-Kalergi könyvéhez Churchill angol miniszterelnök írt 
előszót. 
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BEDE ISTVÁN 
Amerikai külpolitika77 

John J. McCloy: The Challenge To American Foreign Policy, Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1953. 

 
Az első könyv, amely ebben az évben magára vonta a külpolitikai kérdé-
sek iránt érdeklődő sajtó és közvélemény figyelmét, John J. McCloy: The 
Challenge To American Foreign Policy című műve. 

A szerző – aki Achesonhoz es Dulleshez hasonlóan a jogi pályáról ke-
rült az amerikai külpolitika szolgálatába – 1941 novemberétől 1945 nov-
emberéig helyettes hadügyminiszter, 1947-től 49-ig a Világbank elnöke, 
majd pedig 1952-ig az Egyesült Államok németországi főbiztosa volt. Ez 
utóbbi minőségében bő alkalma nyílott, hogy közvetlen közelből és sze-
mélyes tapasztalatok útján ismerkedjék meg a problémákkal, melyekkel 
az amerikai külpolitikának meg kell küzdenie, ha sikeresen akarja ellátni 
azt a feladatot, mely reá, a szabad világ koalíciójának vezető tagjára, a 
szovjet veszedelem elhárításában hárul. Meglátásai és véleménye ennél-
fogva az elsőrendű szakember tekintélyével hatnak és méltán tarthatnak 
igényt a legszélesebb érdeklődésre. 

McCloy a reformer hangjával kapcsolódik bele abba a vitába, mely 
már régóta folyik az Egyesült Államok külpolitikájáról. Tocqueville egyik 
száz év előtti megállapításából indul ki, mely szerint két kolosszus van a 
világ népei között: az egyik az amerikai, a másik az orosz. Míg az elsőnek 
vezető princípiuma a szabadság, addig az utóbbié a szolgaság. Az alapve-
tő baj – írja McCloy – abban van, hogy a két óriás közül az egyik, a szov-
jet kolosszus, az időnként kinyilatkoztatott „békekészség” ellenére, nem-
csak hogy fenyegetően lép fel a világ szabad nemzetei ellen, de támadó 
szándékának tartósságával is számolnunk kell. Terveinket, jövőbeli poli-
tikánkat tehát egy hosszantartó készenléti állapotnak megfelelően kell 
kialakítanunk. 

A szerző ezután azoknak a problémáknak felvázolására tér át, ame-
lyekkel az amerikai külpolitikának az adott körülmények folytán szembe 
kell néznie. Rámutat a szovjet veszedelem sokoldalúságára, azokra az 
akadályokra, amelyek az eredményes elhárítást megnehezítik. Körvona-
lazni próbál egy politikai filozófiát, mely a megoldások kimunkálásában 
útmutatásul kell hogy szolgáljon. Fejtegetései során a volt németországi 
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főbiztos néhány olyan megállapítást tesz, amit a maga egészében ide kell 
iktatnunk. Így szószerint azt mondja, hogy a szabad világban általában 
elterjedt felfogással szemben, a Szovjet-Unio rendelkezésére álló fegyve-
res erő inkább növekszik, mint csökken. Az a tény – teszi hozzá – hogy a 
szovjet hadsereg immár atomfegyverekkel is rendelkezik, még inkább 
fokozza a veszélyt. Ismerve a Kremlnek a politikai morálról vallott felfo-
gását – írja McCloy, –, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a szörnyű 
lehetőséget sem, hogy Pearl Harbor mintájára, a Szovjet-Unio is, egy 
számára alkalmasnak ítélt időpontban, előzetes hadüzenet nélkül támad a 
szabad világra. 

A politikai és katonai veszedelem mellett a szerző semmivel sem tartja 
kisebb jelentőségűnek az ideológiai és lélektani veszélyt. A kommunista 
propaganda a szabad világban olyanokhoz szól, akik személyesen nem 
élték át a kommunista rendőr-állam rémségeit s így nem minden esetben 
vannak eléggé felvértezve a hazug szólamok csábításaival szemben. A 
védekezés egy másik gyöngéje – a szerző szavait idézve –, hogy néhány 
dicséretreméltó kivételtől eltekintve, az amerikaiak általában semmit, 
vagy csak nagyon keveset tudnak a kommunista doktrínáról. „Vezetőink-
nek s népünknek egyaránt még nagyon hosszú utat kell megtenniük, amíg 
elérkeznek a bölcsességnek ahhoz a fokához, mely azt tanítja, hogy ellen-
felünket ismerni kell. Olyan igazság ez, mely alól mi sem vagyunk kivéte-
lek,” – mondja McCloy. 

A könyv centrális tézise, hogy a Szovjetnek a szabad népek belső és 
egymás közötti megosztására irányuló határozott erőfeszítéseivel szem-
ben szorosabbra kell vonni az egységet, növelni kell a katonai erőt, fo-
kozni kell a gazdasági stabilitást. Olyan magatartást kell kialakítani, mely 
egyrészt mentes a félelemtől és hisztériától, másrészt az elbizakodottság-
tól, a túlzott merevségtől. Amely nem alkuszik el semmit az elvi alapok-
ból, de ugyanakkor kész arra, hogy minden lehetőséget felhasználjon a 
oroszokkal konkrét megállapodások létesítésére. A szerző nyílván az oro-
szokkal szerzett tapasztalatai alapján úgy véli, hogy részükről erre sor 
kerülhet az esetben, ha határozott szilárd magatartással találják magukat 
szemben. 

E gondolatfűzés során McCloy részletesen elemzi a Kremlnek a szabad 
népek megbontására irányuló tevékenységét. Rámutat arra, miként szítják 
Európában és a Távol-Keleten egyaránt az Amerika-ellenes hangulatot. 
Hogyan ragadnak meg minden alkalmat Franciaországban a németekkel 
szemben fennálló, régi keletű és a múlt tapasztalatai alapján érthető féle-
lem ébrentartására. Majd magáról az Egyesült Államokról szólva ezt írja: 
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„A Szovjet elérte, hogy félünk egymástól, vagy legalább is növekvő gya-
nakvással szemléljük egymást. Nem bízunk a szomszédunkban és közhi-
vatalt viselő honfitársaink közül is csak nagyon kevésben. Már pedig tud-
valevő, hogy mindenkor az egymás iránt érzett hit és bizalom volt az, 
mely Amerikát elhatározásaiban erőssé, cselekedeteiben bátorrá tette... A 
felfedezés, hogy néhány amerikai kész volt a hazaárulásra, kémkedésre és 
arra, hogy magas kormányhivatalt a Kreml céljai érdekében használjon 
fel, nagy megrázkódtatást jelentett az amerikai társadalom számára. De 
egyben figyelmeztetést is, hogy nem szabad ellankadnunk ésszerű erőfe-
szítéseinkben, hogy leleplezzük azokat, akik a kommunista célok érdeké-
ben ellenünk dolgoznak. Ugyanakkor az ágensek és kémek elleni védeke-
zésben nem szabad elveszítenünk józan ítélőképességünket. 

Liberális felfogású férfiakat és nőket nem szabad közéjük sorolnunk.” 
A szovjet veszedelemmel szemben egyedül a szabad népek együttmű-

ködése nyújthat védelmet. Ezen az önkéntes társuláson belül, a hatalom-
ból eredő felelősség folytán, az Egyesült Államoknak kell betöltenie a 
vezető szerepet. Nem diktátorként, de mint egy a társak közül. Egyébként 
a történelmi fejlődés is arra mutat, hogy a népek életében a nagyobb kö-
zösségek kialakulásának, a népek önkéntes társulásának korszaka érkezett 
el. Ha teljes mértékben nem is teszi magáévá Toynbee professzor megál-
lapításait az európai nemzetállamok hanyatlásáról, a szerző is azt hangoz-
tatja, hogy az egyes országok erőviszonyaiban olyan eltolódások követ-
keztek be, hogy csak a nemzetegyedek erőviszonyait meghaladó erőkifej-
tések nyújthatnak békében prosperitást, háborúban védelmet az érintett 
népeknek. Ez elsősorban Európára érvényes, ahol a szabad nemzetek kö-
zött már meglévő csoportosulások mellé mielőbb tető alá kell hozni az 
Európai Védelmi Közösséget, mely egyúttal a német újrafegyverkezés 
számára is a legmegnyugtatóbb keretet biztosítja. 

Az amerikai demokrácia hagyományai a polgári tekintély felsőbbségét 
hirdetik történelme egész folyamán. McCloy ehhez a tradícióhoz való 
visszatérést sürgeti akkor, amikor azt kívánja, hogy az egyes fegyverne-
mek vezérkari főnökei a hadügyminiszteren keresztül érintkezzenek az 
Elnökkel, nem pedig közvetlenül, mint ma. Ebben a szellemben kívánja 
újra rendezni a Kongresszushoz való viszonyukat is. Helyre kívánja állí-
tani a State Department tekintélyét, mely nem tartott lépést Amerika nem-
zetközi pozíciójának növekedésével. A Pearl Harbor elleni támadással 
mintha megszűnt volna az amerikai külpolitika. Ettől kezdve a State 
Department inkább csak a nem hadviselő országokkal való kapcsolatok 
terén játszott szerepet. Roosevelt elnök minden idejét és energiáját a há-
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ború katonai eszközökkel való mielőbbi megnyerésére összpontosította. 
Elsősorban a katonai vezetőkkel állott állandó és szoros kapcsolatban, 
ami azután a State Department egyre feltűnőbb mellőzéséhez vezetett. 

A szerző szerint növelni kellene a nagykövetek súlyát és fokozni önál-
lóságát. 

A könyv bizonyítja, hogy Amerika érdeklődése és elkötelezettségei ma 
minden kontinensre, az összes óceánokra kiterjednek s az amerikai nép 
tudatában van hatalmi helyzetéből folyó hivatásának. Bennünket, akik a 
vasfüggöny túlsó oldaláról jöttünk, még külön is megnyugtathat a tudat, 
hogy ez a hatalom viseli leginkább szívén nemzeteink sorsát. 



 

260 

BORBÁNDI GYULA 
Párbeszéd a sztálinistákkal78 

Czeslaw Mílosz: The Captive Mind. New York, Alfred A. Knopt, 1953. 
Német nyelven: Verführtes Denken. Mit einem Vorwort von Karl Jaspers. 
Verlag Kiepenheuer u. Witsch, Köln-Berlin 1953. 

 
Az elmúlt évben két fontos mű jelent meg az értelmiségiek és a totalita-
rizmus viszonyáról. Peter de Mendelssohn könyve, „Der Geist in der 
Despotie” négy neves író – Hamsun, Giono, Jünger és Benn – magatartá-
sát vizsgálja a nácizmus korszakában. (1. Látóhatár 1953. 5. sz.) Czeslaw 
Milosz az értelmiségiek helyzetét ábrázolja a népi demokráciában és négy 
írói arcképpel bemutatja a sztálinizmushoz való megtérés útját. 

Czeslaw Milosz lengyel költő és író. Eredeti alkotásain kívül műfordí-
tásaival tette ismertté nevét. Shakespeare, Whitman, Eliot, Maritain és 
mások műveit fordította lengyel nyelvre. A nácik elleni földalatti mozga-
lomban tanúsított magatartása felkeltette a kommunisták figyelmét. Úti-
társi szerepre szemelték ki. Arra számítottak, hogy idővel talán még 
kommunista is lesz. Különféle előjogokat élvezett, a varsói rendszer 
kulturdiplomatája volt – kulturális attasé Washingtonban, majd Párizsban 
– és a társadalom kiváltságos rétegéhez tartozott. 1950-ben disszidált. 
Nem bírta tovább a gyomra. Miért csak 1950-ben? Hiszen belsőleg már 
régebben elszakadt a rendszertől és 1946-tól külföldön élvén a szakítás 
nem járt személyes kockázattal. Az író az előszóban felel a kérdésre. 
„Képzeljünk el egy tudóst, akinek Keleteurópa valamelyik városában la-
boratóriuma van. amely nagyon a szívéhez nőtt. Vajon nem esik-e nehe-
zére lemondani róla és nem fizet-e magas árat, ha megtarthatja azt, ami 
életbevágóan fontos számára? Nekem az anyanyelv jelentette ezt a labora-
tóriumot. Mint költő csak hazámban találtam olvasókat, csak ott jelentet-
hettem meg műveimet.” Aztán az egyéb kötelékek: a barátok, akikkel 
szolidáris és akikkel a szakítás csaknem illoyalitás. Nem könnyű a honta-
lanságot választania annak, aki annyi gyökérrel kapaszkodik a hazai talaj-
ba. 

Milosz nehéz feladatra vállalkozott. Ez az első jelentősebb mű, amely 
a sztálinizmus szellem- és erkölcsromboló hatását vizsgálja, a folyamatot, 
amely a népi demokratikus rendszerben élő író és művész belsejében le-
játszódik. Azt kutatja, hogyan érzi magát az ember a totalitarizmusban, 
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261 

hogyan reagál az értelem a külső világ hatásaira és az ellenkezésbe bele-
fáradt szellem miként alkalmazkodik végül a környezetéhez. Milosz 
számtalan jelenségre és szempontra hívja fel figyelmünket, amelyeket a 
diktatúrában élő értelmiségiek elbírálásánál nem szabad szem elől tévesz-
tenünk, ha igazságosak és méltányosak akarunk lenni. Könyve abban kü-
lönbözik az ex-kommunisták és menekült politikusok írásaitól, hogy hi-
ányzik belőle az indulat, a személyes sértődöttség, az önigazolás és az 
ezekből keletkező magatartás, amely könnyen hajlik a szociológiai és 
lélektani problémák leegyszerűsítésére. A műnek erre a jellemző vonására 
Karl Jaspers is rámutat a német kiadáshoz írt bevezető szavaiban: „Milosz 
nem úgy ír, mint a megtért kommunista. Semmit sem észlelünk a szabad-
ságnak abból az agresszív fanatizmusából, amely taglejtésben, hangban és 
cselekvésben mint egy fordított totalitarizmus hat. Ellenzéki emigránsként 
sem szól, aki gyakorlatilag összeomlásra és hazatérésre gondol. Megren-
dült emberként ír, aki igazságra és el nem torzított valóságra törekvő aka-
rattal a terrorban lejátszódó események elemzésével egyúttal önmagát is 
megmutatja." 

Czeslaw indulat nélkül, hideg értelemmel nyúl a témához. Nem dekla-
rál, de vizsgál és elemez. Párbeszédet folytat írótársaival, akiket megra-
gadott és foglyul ejtett a totalitarizmus. Nem kívülállóként szól hozzájuk, 
de mint akit hasonló környezet és tanítás formált emberré és íróvá. Az 
előszóban megmondja, hogy a könyv dialógus, nemcsak a sztálinizmus 
elkötelezettjeivel, de önmagával is. 

A népi demokráciákban az értelmiségiek helyzete külsőleg jobb, mint 
a szabad társadalmakban. Anyagilag gondtalanabb az életük és társadal-
milag is nagyobb megbecsülésben van részük. Ezért viszont olyan árat 
kell fizetniök, amelyet magára valamit is adó szellemi ember nem vállal-
hat. Sorsuk az állandó képmutatás. Noha belsejükben őszintén háborog-
nak és a rendszer ellen lázadnak, nap mint nap loyalitásukat kell 
bizonyítaniok a hatalommal szemben. Gyötri őket a félelem az önálló 
gondolkodástól. Elejtett szavak, át nem gondolt gondolatok súlyos követ-
kezményekkel járhatnak. Milosz kitűnően rajzolja meg ezeknek az értel-
miségieknek a belső vívódását. Az ellentét az ember és a szerep között. A 
kéz, amely napközben lelkes cikket ír a szocialista realizmusról és elisme-
rő kritikát valamelyik  szovjet műalkotásról, esténként a megszokott 
mozdulattal emeli le a könyvespolcról a ,,1'art pour l'art”-ista költő ver-
seskötetét vagy egy régi regényt, amely realista, de minden további jelző 
nélkül. A népi demokráciában élő író számára vannak művek, amelyekről 
ír és vannak művek, amelyeket élvezettel olvas. A kettő nem azonos. 
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Milosz ennek a magatartásnak számtalan aspektusát és változatát mutatja 
be. Elgondolkoztat és óvatosságra int, ha a vasfüggöny mögötti szellemi 
emberekről ítélünk. 

A kötet egyik legérdekesebb részlete a négy írói arckép – négy lengyel 
író portréja. A szerző Alfának, Bétának, Gammának és Deltának nevezi 
őket. A négy írói sorson keresztül négy különféle írói magatartás nyilat-
kozik meg. Alfa, a moralista, katolikus íróból, a szabadságeszmények 
védőjéből a kommunista hatalmat kiszolgáló propagandista lesz. Hősei 
immár nem a bíborosok és püspökök, de a párttitkárok és kolhozelnökök. 
A szocialista realizmusból azonban végül mégis megbukik. Igyekezete 
kárbavész. Béta, a csalódott szerető, Auschwitzból, Dachauból tér haza, 
ragyogó pályát fut be, de csalódik a hatalomban. Példaképét, Majakovsz-
kijt követi, öngyilkos lesz. Gamma, a történelem rabja, szovjet emigráci-
óból az ördög rabszolgájaként tér vissza Lengyelországba. A hatalomban 
ördögi masinériát lát, amelyet meggyőződés és vonzalom nélkül szolgál. 
Delta, a trubadúr, a nagyszerű dalnok, Villon-szerű jelenség. Először na-
cionalista és antiszemita verseket ír, aztán témát változtat és ugyanazzal a 
költői lendülettel, az „újjáépítés” lázában a hatalomnak tetsző dalokat 
költ. Egy ideig kelendők versei, aztán már csak a propagandaköltemények 
után érdeklődnek a megrendelők. Végül az sem kell. Költői ereje szét-
foszlik, fantáziája kiapad. A megrendelők és a tiszteletdíjak is elmarad-
nak. Vége. Nincs tovább. 

A négy író a régi világban való csalódásból, kiábrándulásból, kétség-
beesésből, meggyőződésből, kalandból, vagy egyszerűen alkalmazkodás-
ból a hatalom propagandistája lesz, de meghal, mint művész és alkotó. 
Egyik gyorsabban, másik lassabban. A négy arckép – amelyet Milosz a 
szenzáció gondos kerülésével, emberi közelségből és emberi melegséggel 
rajzol meg – az értelmiségi ember tragédiája, belső szétesése és pusztulá-
sa. A sztálinizmus emberátalakító műve. Az olvasó hálás Czeslaw 
Milosznak, hogy ezt leplezetlen őszinteséggel és kitűnő, ábrázolókészség-
gel megmutatta. 
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RAVASZ KÁROLY 
A magyar közjog kis tükre79 
Horváth Barna: A Magyar Közjog Kis Tükre. Kiadta a Magyar Nemzeti 
Bizottmány Vallás- és Közoktatásügyi Bizottsága. New York, 1953. 

 
A két világháború között ahány egyetem és jogakadémia volt Magyaror-
szágon, annyiféle közjogot tanítottak, és a közjogi kézikönyvek terjedel-
mük jó felében egymással vitatkoztak. Az utolsó évtizedben is sok min-
den történt, amit közjogászok így is, úgy is értelmezhetnek. Ezért kissé 
csodálkoztunk, hogy az MNB VK. bizottsága ilyen kontroverzális témát 
választott Kis Magyar Könyvtára első számának, és meg kell vallanunk, 
hogy kissé bizalmatlanul vettük kezünkbe a 76 sokszorosított oldalt tar-
talmazó füzetet. 

A munka nagy része inkább a jogtörténet, jogbölcselet és politika biro-
dalmába tartozik, mint a szűkebb értelemben vett közjogéba. El kell 
azonban ismerni, hogy a közjog kérdései ma nem tárgyalhatok ezek nél-
kül a rokonvonatkozások, sőt az etika alapvető kérdéseinek felvetése nél-
kül, és ezért inkább dicséret, mint bírálat illeti a szerzőt. Kár volt azonban 
kirándulásokat tennie a közgazdaságtan és szociálpolitika világába, me-
lyeknek a közjoghoz semmi közük. Mentségére szolgál, hogy az Egyesült 
Nemzetek Emberi Jogok Deklarációja is, melynek a szerző 
szemmelláthatóan nagy jelentőséget tulajdonít a jövő közjogában, a köz-
gazdász szempontjából abszurd, és sem pozitív, sem természetjogi alappal 
nem bíró egyes ,.jogokat” deklarál. Másrészt helyenként azért hagyja el 
Horváth a jogtudomány objektív világát, hogy a napi politika frazeológiá-
jába tévedjen, és például „csatlósokról” beszéljen. 

Ezek azonban kis szépséghibák. Horváth a közjog problémakörét a la-
ikus részére helyes megvilágításba helyezi. Az alkotmány legfőbb felada-
tának az emberi jogok biztosítását tekinti. „Hogy az alkotmány hogyan 
működik a valóságban, a mindennapi gyakorlatban, azt azon lehet lemér-
ni, hogy miként szolgálja az emberi jogok érvényesítését. Alkotmányos-
ság és emberséges gondolkodás mindig karöltve haladnak”. Horváth vé-
gig ebben a szellemben ír, és ezért munkájának alaphangjával csak egyet 
érthetünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden részletben is egyet 
értünk vele. A könyv margóját, tele írtuk jegyzetekkel, de itt természete-
sen nincs helyünk arra, hogy az egyes problémákba belemélyedjünk, hi-
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szen a közjog egyes kérdéseiről monográfiák sokaságát írták. Így csak 
néhány általános megjegyzésre szorítkozunk. 

Horváth munkája tele van kitűnő felismerésekkel. Brierly és Blündorn 
nemzetközi jogi tanításait a belső állami jog világába vetítve figyelmeztet 
a jogalkotás korlátaira: amit a törvény kimond, az még nem biztos, hogy 
úgy is van; az élet néha erősebb, mint a törvény. Egyetértünk Horváthtal 
a Szentkorona-tan pozitív értékelésében is, az a reménye azonban, hogy a 
Dunamedence többi népei ugyanolyan tisztelettel és ragaszkodással visel-
tetnek a Szentkorona iránt, mint mi magyarok, és hogy ennek a jövő 
dunamedencei elrendezésében nagy szerepet tulajdonít, sajnos veszedel-
mes illúzió. 

Bátran megvédi Horváth a magyar múltat. Hangoztatja, hogy Magyar-
országon joguralom volt, de nem huny szemet ennek korlátai felett. 1870-
ben a lakosság 6.7%-a volt választó, 1910-ben 6.4 és 1922-ben is csak 
29.4%. A két világháború közti közjogi provizórium bírálatában szekfűi 
mélységekig hatol. Dicséret illeti a kivételes hatalom ellenzéséért, a helyi 
önkormányzatok szorgalmazásáért és a közigazgatási és alkotmány-
bíráskodás fontosságának hangsúlyozásáért is. 

Kár, hogy a pro és kontra érvek felsorolása helyett állást foglal olyan 
kérdésekben, mint hogy egykamarás vagy kétkamarás országgyűlés és 
arányos vagy egyéni választás a helyes-e. Valószínűleg sok olvasója lesz 
azon a véleményen, hogy a philadelphia-i nyilatkozatnak közjogi jelentő-
séget tulajdonítani kissé túlzott, vagy legalábbis elsietett. Hogy az alkot-
mány megsemmisítésére törő pártoknak biztosítandók-e az alkotmányos 
szabadságjogok, olyan alapvető etikai, jogfilozófiai és gyakorlati politikai 
kérdéseket vet fel, hogy ez a probléma aligha intézhető el egy félmondat-
tal, mint Horváth teszi. Az 1945-ös népbíráskodás kritikáját egyesek két-
ségkívül túl enyhének, mások esetleg túl szigorúnak fogják találni. 

Míg ezekben a kérdésekben, úgy érezzük, kár volt állást foglalnia és 
részletekbe mennie, más helyütt – talán éppen mert nincs helye részletez-
ni – állításai téves benyomás keltésére alkalmasak, így például az idege-
nek vagyonának védelme és a magyar-csehszlovák lakosságcsere kérdé-
sében. 

Ezek aránylag jelentéktelen részletkérdések, sajnos azonban alkot-
mányjogi „programjának” néhány alapvető pontjával se tudunk egyetérte-
ni. Horváth panaszkodik, hogy nálunk alkotmánybíróság nem semmisít-
hette meg a törvényeket. Ez természetes, minthogy nálunk nem volt alap-
törvény, mellyel a törvény ellenkezhetett volna, és a törvényhozás szuve-
rén volt. Nem jut el ahhoz a felismeréshez, hogy a törvényhozást korlátok 
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közé kell szorítani és nem szabad megengedni, hogy az emberi alapjo-
gokba avatkozzék, tehát mintegy az egyént kell szuverénné tenni az alap-
jogok erejéig. E helyett, de lege ferrenda, egy rendkívül széles hatáskörű 
legfelsőbb bíróságot javasol. Ezzel a legfőbb bíróságot diktátorrá teszi, 
csaknem ugyanazokat a jogokat kívánja ráruházni, melyekkel jelenleg a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa rendelkezik. 

Részletesen foglalkozik az állampolgárság kérdésével. Felháborodva 
és értetlenül áll szemben azzal a népidemokratikus gyakorlattal, mely 
egyeseket megfoszt az állampolgárságtól, másokat pedig nem akar kien-
gedni az állampolgári kötelékből. Érdekes, hogy azok, akik természetes-
nek veszik, hogy a „demokratikus” állam beleszólhasson abba, hogy va-
laki hány cukrot tehet a kávéjába, fel vannak háborodva, ha az állam nem 
csak generaliter, de individualiter is fenntartja magának a jogot annak 
eldöntésére, hogy valaki állampolgár-e vagy sem. A nemzetközileg elis-
mert magyar állam kétségkívül azt tekintheti állampolgárának, akit akar. 
A világ minden részében szétszórt magyarokat talán bizonyos fokig össze 
fogja tartani az, hogy ha akarjuk, ha nem, magunk és külföldön született 
leszármazottaink magyar állampolgárok vagyunk. Érdekes volna azonban 
hallani Horváth véleményét arról, hogy akiket nem fosztottak meg kifeje-
zetten állampolgárságuktól, de nem szerepelnek az állampolgárok név-
jegyzékében, mert az 1949-ben történt összeíráskor már nem voltak ott-
hon, magyar állampolgárok-e vagy sem. 

A loyalitás kérdésében a vágy a gondolat atyja a szerzőnél. Ha moráli-
san nem is tartozunk loyalitással a magyar állammal szemben, kétségte-
len, hogy a magyar államnak, ha módjában van a loyalitást kikényszeríte-
ni és az illoyalitást megtorolni, joga is van hozzá. Semmiféle jogi konst-
rukcióval nem lehet ennek az ellenkezőjét bizonyítani, kivéve esetleg a 
ius resistendi-t. 

Meglehetős részletességgel foglalkozik Horváth a menedékjog kérdé-
sével is, de nem látja, hogy a „menedékjog” szó értelme milyen mérték-
ben változott az utolsó negyven évben. Ezen azonban nem lehet csodál-
kozni, amikor azt vallja, hogy a szabad lakhelyválasztás, mint emberi 
alapjog csak egy-egy ország határain belül illeti meg az egyént. Valószínű 
azonban, hogy mindezt Horváth is pontosan látja, csak nem akarja a fi-
gyelmet egyes ú.n. „nyugati demokráciák” embertelen perfidiájára irányí-
tani ebben a kérdésben. 

Ha a fentiekben azt a benyomást keltettük volna, hogy negatív az ál-
láspontunk Horváth Barna munkájával szemben, nagyon sajnáljuk. Ennek 
csak az az oka, hogy azt a néhány pontot emeltük ki, melyekben nem ér-



 

266 

tünk vele teljesen egyet. Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy a „Ma-
gyar Közjog Kis Tükre” kitűnő bevezetés nemcsak a magyar közjogba, de 
az alkotmányjog egyetemes kérdéseibe is, és arra a szerepre, melyre Ba-
rankovics István bevezetése szánja, hogy t. i. szabadegyetemi tankönyvül 
szolgáljon, kiválóan alkalmas. 
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VÁMOS IMRE 
Lengyel költők antológiája80 

Lengyel költők antológiája. Szerkesztette: Kovács Endre és Vészi Endre. 
Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest. 271 o. 

 
A lengyel költészet talán a leggazdagabb a szomszéd népek irodalmában. 
A renaissance Kochanovszki-t vagy a két nagy romantikus költőt, Micki-
ewicz-t és Slowacki-t a világirodalom is számon tartja. Mintha csak a len-
gyeleknél is ugyanaz volna az irodalmi fejlődés, mint nálunk: a líra, a 
költészet dominál benne. Ez fejezi ki legjobban a két nép lelkületét? Ha-
sonlóan álmodott évszázadokon át a lengyel paraszt? Vagy a sors és a 
megszállások északi szomszédunknál is csak rövid kis lírai remekművek-
ben engedték szóhoz jutni a nemzet lelkiismeretét: az írót? Sietni kellett, 
nem volt idő a beszédre, pillanatok alatt kellett elmondani mindazt, amire 
más népeknél évszázadok álltak rendelkezésre. A nép robotolt, forrongott, 
lázongott a mélyben, de fenn tisztult, kristályosodott, tömény élet-
elikszirré finomult a lelkéből fakadt akarat és vágy. Beleivódott a költők 
idegeibe, sejtjeibe és vérébe és nem volt menekülés: írni kellett a sorsot. 

Valóban, ha a lengyel nép történelmét ismerni akarjuk, elég, ha költé-
szetét átlapozzuk. Ott van minden sorában évtizedek és évszázadok ese-
ménye. Talán túlságosan is kenyere lett a történetírás. Nálunk is nagy volt 
a kísértés, olyannyira, hogy szinte társadalmi és politikai gondolkodásra 
nevelt az irodalom. Szabó Dezső például már azt írta, hogy az elmúlt fél-
század bármely magyar írója vagy költője többet tett népünk megmaradá-
sáért, mint az azóta mozgó összes magyar politikus. Az abszurditásig 
víve: igaz a tétel. A lengyel költészet nagy folyamában is ott zúgott szinte 
időtlenül: a sors. 

Ezt igyekszik bemutatni a magyar olvasónak az a szép kiállítású anto-
lógia, amely a népidemokratikus Magyarországon jelent meg. Mindjárt 
előrebocsájtjuk: csak helyeselni tudjuk az ilyen célzatú antológiák szor-
galmazását. Oly közel élünk egymáshoz és oly keveset tudunk egymásról 
Kelet-Európábán. A kulturális feladaton túl politikai missziót is jelent, ha 
szomszédaink szellemi életét jó tolmácsoláson keresztül megismerheti a 
magyar közönség. 

Az is kétségtelen, hogy ezen a téren 1945 óta mennyiségileg rengeteg 
történt, hiszen azelőtt a baráti Lengyelország legnagyobb költőjének, 
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Adam Mickiewicz-nek például csak egy-két versét olvashattuk magyar 
fordításban. De ugyanez vonatkozott az összes szomszédos íróra és költő-
re, talán az egy Eminescu-t kivéve. 

A lengyel költők antológiáját ketten szerkesztették: Kovács Endre és 
Vészi Endre. Egy antológia szerkesztőjének egyetlen feladata van: sze-
mélytelenné válni az antológiában. Beszéljenek helyette a versek! Az ol-
vasó végeredményben néma szerkesztőre, hanem a költőkre kíváncsi. És 
minél kevésbé szubjektív a szerkesztő, minél átfogóbb képet kapunk né-
hány versből egy-egy költőről – annál tökéletesebb és jobb az antológia. 
Nos, a lengyel költők antológiájáról ezt nem mondhatjuk el. Először is baj 
van a válogatással. A méretek aránytalanok. Közel százötven versen ke-
resztül mutatják be a szerkesztők a lengyel költészetet. Ezeknek több mint 
a fele – körülbelül nyolcvan vers – népidemokratikus, a pártos költészet 
remeke. Amilyeneket nálunk Aczél Tamás és Kuczka Péter ezrével ír, 
minden különösebb megerőltetés nélkül. A gyanútlan olvasóban ez az 
aránytalanság azt az érzést keltheti, hogy a lengyel irodalom 1945-ig sete-
suta próbálkozás volt: az igazi aranykort a szovjet katonák hozták. (Róluk 
szól különben a költemények közel egyharmada.) Ugyanezt tapasztaljuk 
az egyes költők szereplésénél. Nyilvánvaló, hogy egy antológiában min-
den költő rangjának megfelelő számú verssel vesz részt. Itt nem úgy tör-
tént. A pártos költőké a babér. Mickiewicz-et például alig kilenc vers 
képviseli, Slowacki-t tíz. – A fordítások nem is a legjobbak. – Ezzel 
szemben Wladyslaw Bironiewski húsz versben énekel Sztálinról és az 
ötéves tervről; de Mieczylaw Jastrun is tizenöt versben zengi a kolhozok 
és vörös katonák diadalát. Olyan ez, mintha egy magyar költői antológiá-
ban mondjuk kilenc-tíz vers illetné Petőfit és Arany Jánost, húsz pedig 
Kuczka Pétert vagy Kónya Lajost. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az antológiában nemcsak a lengyel költé-
szetről kapunk hamis keresztmetszetet. A költőkről is. A ma élő lengyel 
költők nagyrészét ugyanis nem az antológiában szereplő versek jellemzik. 
Még Broniewski-t sem, aki pedig túlharsog mindenkit a piaci lármában. 
Ha megmarad írásaikból valami, úgy az a háború előtt és a rövid háború 
utáni demokratikus kísérlet idején írott versek. 

Broniewski, Jastrun, Julián Tuwim, Leopold Staff és a többiek annak a 
háború előtti irodalmi csoportnak voltak vezető tagjai, akik a 
„Skamander” folyóirat – nevét a trójai falótól vette – lapjain csak egy 
dolgot követeltek sajátmaguktól és a fiatalabb nemzedéktől: a költői te-
hetséget. Ma mást követelnek tőlük. Olyasmit, aminek semmi köze a te-
hetséghez és a költészethez: rímbe foglalt vezércikkeket. És ezt teszik, 



 

269 

mert nincs más választásuk odahaza, legfeljebb a száműzetés. Elődeik 
sorsa. 

Igen, a lengyel költészetnek szinte csak Kerényi Frigyesei voltak. Ide-
gen földön haltak a költők, hazátlanságban. Ott halt meg Adam Mickie-
wicz és Julius Slowacki is, a két legnagyobb lengyel költő, ők különben 
Chopin-nel együtt a lengyel alkotószellem legnagyobb lángelméi. Alkotá-
saikat a forradalmi romantika hatja át. És bár az antológia igen szűkmar-
kúan méri náluk a sorokat – a „Pan Tadeusz”-ból, a lengyel irodalom 
büszkeségéből például csak egy kis részt olvashatunk –, a néhány versen 
át is fény tör be az antológia népidemokratikus sötétségébe. 

Eltökélt szándékkal foglalkoztunk kissé részletesebben ezzel a vers-
gyűjteménnyel. Kötelezett rá a lengyel költészet szeretete, amelynek 
nagyságában, hazaszeretetében és mély emberi vonásaiban a magunk fáj-
dalmát és sorsát is érezzük. De szólnunk kellett egy nagy tanulság miatt 
is. Sehol ennél tragikusabban nem világlik ki az az irodalmi torzítás, ten-
dencia és pártigyekezet, amellyel a kommunizmus népeink értékeit és 
hagyományait, szellemét és irodalmát meghamisítani igyekezik. Egy an-
tológiának hatalma van a jóhiszemű közönség felett. A szerkesztő váloga-
tásával indirekt neveli az olvasót. Itt – félrevezeti. 
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SZAMOSI JÓZSEF 
A nemzeti önismeret útja81 

Megjegyzések a Magyar Népzene Tára I—II. kötetének kiadásához 
 

Most, hogy itt van előttünk a Magyar Népzene Tára első két kötete több 
mint kétezer népi dallam közreadásával, önkéntelenül is az első 
ránkmaradt dallam jut eszünkbe. Az a népdal-töredék, amelyet Mohács 
fenyegető közelségében Pominóczky Fülöp, minorita szerzetes jegyzett 
fel középkori hangjegyírással egy kéziratos könyv táblájára: 

„Bátya, bátya, mely az út Becskerekére?  
Uram, uram, ez az út Becskerekére.” 

Ez a töredék a magyar zene legelső írott emléke. És van ebben valami 
századokra szóló intés és megszívelendő tanulság. Ez az igénytelen népi 
daltöredék lesz a fundamentum, amelyre egykor a magyar zeneművészet 
tartópillérei kerülnek. Ne feledjük: önálló nemzeti művészet csak népi 
művészetből sarjadhat. Ami nem szervesen fejlődik a népi kultúrából, 
csak csenevész másodvirágzás, gyökértelen, innen-onnan összehordott 
felemás kultúra. A műzene csupán folytatása a népzenének, annak telje-
sebb s talán tetszetősebb formája. 

A magyar népzenehagyomány, anyanyelvűnkkel együtt, egész nemzeti 
kultúránk legsajátabb, legősibb és legértékesebb kincse. A népdalban 
nemcsak a magyar nép érzés – és gondolatvilága nyilatkozik meg, nem-
csak természet – és életszemlélete, de kiolvasható belőle népünk jelleme, 
benne lappang történeti sorsunk, a fejlődés és vajúdás ezernyi emléknyo-
ma: népdal-hagyományunk a teljes magyar sors tükre. 

Ezt a dallamhagyományt az eurázsiai őshazákból anyanyelvűnkkel 
együtt hoztuk s a magyar nép a kárpáti hazában, idegen népek közé be-
ágyazva, kitéve annyiféle etnikai és kultúrhatásnak, üldöztetés és ócsárlás 
ellenére, úgyszólván érintetlenül, ősi hamvasságában és teljességében 
őrizte meg. A nép emlékezete nem halvány emlékeket, elmosódott körvo-
nalakat, töredéket, dallam-foszlányokat mentett meg az enyészettől, ha-
nem egy többezeréves múltra tekintő dallamvilágot, ősi keleti hangrend-
szerével, dallamszerkezetével, ritmusával, zenei fordulataival, ékítéseivel, 
hagyományos előadásmódjával együtt. 

Milyen „urbánus” okoskodás tekintheti ezt a népkultúrát „alásüllyedt” 
kulturális terméknek. Mintha a nép felülről, a műveltebb társadalmi réte-
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gektől kapná kultúráját, amit azután leegyszerűsít, igényeihez, ízléséhez, 
életformájához igazit. Nem kétséges, hogy a nép átvesz felülről hatásokat 
– egészséges ösztönnel válogatva közöttük – de éppen a zenekutatás 
eredményei igazolják, hogy minden zenének, a legmagasabb klasszikus 
zenének is az egyszólamú dallamvilág az őstelevénye. A magyar népzene 
alaprétegét képező mintegy ezer keleti-örökségű pentaton dallamokról 
mondotta Bartók: „Meggyőződésem szerint igazi népi dallamaink mind-
egyike valóságos mintaképe a legmagasabbrendű művészi tökéletesség-
nek. Kicsinyben ugyanolyan mesterműnek tekintem, mint a nagyobb for-
mák világában egy Bach-fugát, vagy Mozart-szonátát”. 

A népi kultúra tehát nem a szegények kincse, nem kezdetlegesség, 
primitívség, „parlagi kultúra”, hanem évezredek fejlődésén csiszolt valódi 
művészet, amely a mélyben edződött s a néplélekben bontotta ki változa-
tos színeit. Természetesen felszívott a századok folyamán minden vele 
többé-kevésbé rokon hatást: a kereszténység felvétele óta szakadatlanul 
áramlott felé a nyugati zene (itt nem a gregorián-hatásra gondolunk, 
amellyel – úgy tűnik – a magyarság már a meotiszi őshazákban találko-
zott!), gazdagította népzenénket a históriás énekirodalom, a protestáns 
zsoltár, a kuruckor dalköltészete és nem utolsó sorban a verbunkos zene. 
Az ősi keleti hagyomány életben maradt az utolsó ezerévben is, jóllehet 
többnyire bujdosó, földalatti életre kényszerült 

Még a XVI–XVII. század egyházi férfiai is versengve ostorozzák, ti-
lalmazzák a „virágéneket”. A nagy prímás, Pázmány, „undok virágéne-
kekről” mennydörög. Csodálatos elfogultsága annak, aki először szorgal-
mazza a népénekek összegyűjtését (Nagyszombati zsinat 1639) és hitet 
tett a népnyelven való éneklés és tanítás mellett, mert „haszontalan és 
unalmas a község előtt sokat deákul olvasni”. Máshol azt írja, hogy „na-
gyobb s kedvesb ereje van mondásoknak abban a nyelvben” (t.i. a nép-
nyelvben). E türelmetlen korban szinte csodaszámba megy Erdősi 
Sylveszter János elismerése amikor Új-Testamentom fordítása előszavá-
ban kimondja a virágénekről, hogy „az nem egyéb, hanem az magyar po-
ézis”. 

Az írók és költők felismerték a népköltészet jelentőségét. Csokonai 
ódon zengzetű szenvedélyes mondatokkal biztatja a literátorokat a „dano-
ló falusi lány és a jámbor puttonyos” meg a „fabulázó együgyű magyar” 
hallgatására. Kölcsey is „a való nemzeti poézis szikráit a köznépi dalok-
ban” kereste. Azt is jókor felismerték, hogy a paraszti társadalomnak a 
néphagyomány életében különleges szerepe van. A parasztság nemcsak 
megőrzi és fenntartja a népdalhagyományt, hanem ösztönös kedvvel, ve-
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leszületett képességgel a meglévőt szüntelenül alakítja, létrehozva a vál-
tozatok szinte felmérhetetlen sokaságát. A parasztságra, „a kilencmillió 
hű jobbágyra” szuggesztíven először Széchenyi irányította a figyelmet. 
Neki köszönhető, hogy a nép és népdal felé fordult a XIX. század érdek-
lődése. Persze túláradó buzgalmukban és naiv lelkesedésükben 
nyakrafőre „javították” a népdalt, mintha a valódi népdalt nem tartották 
volna eléggé népinek, hát népiesítették, ők írtak „eredeti” népdalokat a 
népnek. Megvolt a jóindulat a gyűjtés irányában is. Lelkesedés fölösen is 
volt, csak éppen a szakértelem hiányzott, a felkészülés, a rendszeres nép-
zenekutatás elemi feltételei és eszközei. 

A XIX. század nagyszerű kezdeti lendülete, amely tele van forradalmi 
ideával, hősi pátosszal, a „régi dicsőség” káprázatával, a szellemi pezsgés, 
amelyből Petőfi-Arany népies klasszicizmusa nőtt ki, csakhamar ellan-
kadt. A szabadságharc bukása, az önkény szakasza, a nagy reformnemze-
dék kihalása után mintha elapadtak volna a nemzet szellemi életét tápláló 
források. Ki emlékezett már Széchenyi komor jóslataira; kinek jut eszébe, 
mennyi a tennivaló a Nagy Parlagon, ki törődik a nyomasztó társadalmi 
és gazdasági problémákkal; ki veszi észre, hogy a magyar szellem útvesz-
tőbe tévedt, hogy a magyar líra gazdag öröksége epigonok kezén szegé-
nyedik, amikor az ország mákonyos bódulatban készült ezeréves fennállá-
sa ünnepére. 

Szerencsére a XX. század romantika helyett a magyar lét mélyebb ér-
telmét kereste. Kiábrándulva az illúziókból, számot vetett önmagával, 
ráeszmélt a mulasztásokra, kezdte felmérni erejét és képességeit, hogy 
megtalálja a kivezető utat a szellemi útvesztőből. 

A századforduló a magyar szellemi élet fordulóját is jelenti. A határ-
kövön az 1905-ös esztendő áll. Ebben az évben jelennek meg Ady Endre 
„Új versei”, ebben az évben indul el Bartók Béla és Kodály Zoltán nép-
dalgyűjtő útjára Mi a magyarság hivatása, hol keresse a megújulás forrá-
sait? Száz évvel korábban Széchenyi már válaszolt a kínzó kérdésekre: 
„Nincs csekélyebb hivatása, mint kifejteni ázsiai bölcsejében rejtőző, ed-
digelé soha ki nem fejlett sajátságit, amely bizonyosan annyi különöst, 
annyi jót és nemest rejt magában”. A szellemi avant-garde tisztában van 
azzal, hogy a megújulás társadalmi, gazdasági és szellemi téren egyaránt 
csak a parasztság még el nem használt ereje, „eddigelé soha ki nem fejlett 
képességei” hozhatják meg. Ez a felismerés fordítja Bartók és Kodály 
figyelmét is népzenei hagyományunk felé. Mindketten innen kapnak ösz-
tönzést és ihletet, szilárd alapot és kiindulást népzenetudományunk, majd 
a magyar klasszikus zene megteremtésére. 
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Ugyanez a vágy hatja át az új népi irány úttörőit. Szabó Dezső valósá-
gos parasztmítoszt támaszt az „Elsodort falu”val, az új népiség jegyében 
munkálkodik Móricz Zsigmond, ennek a „fegyvertelen hódítója” Erdélyi 
József, ezen az úton halad tovább József Attila és Illyés Gyula. 

A Magyar Népzene Tára megjelenése félévszázados munkásság ered-
ménye. Ez a tervszerű munka akkor kezdődött, amikor Bartók és Kodály 
megindítja népdalkutató munkáját, bekapcsolódva a Vikár Béla által kez-
deményezett gyűjtésbe. Hozzájuk csatlakozik 1910-ben Lajtha László, 
majd Molnár Antal. A nagyiramú munkát az első világháború átmenetileg 
megszakítja, de a huszas évektől kezdve tovább folyik a gyűjtés. A feltá-
rult ősi népzenekincs zenetörténetünk páratlan fejlődésének nyitott kaput. 
Bartók és Kodály kezdeményezéséből és szívós munkásságából a népdal-
ügy lassanként közüggyé vált, többek közt országos méretű énekkari 
mozgalom születik. A hivatalos Magyarország, de a társadalom középső 
és felső rétege is „tiszteletreméltó” értetlenséggel, gyanakvással, sőt 
rosszindulattal fogadott minden olyan törekvést, amely az új népiség szel-
lemében indult. Mindegy, hogy népiirodalom, falukutatás vagy népzene-
kutatás. A megnemértés, gyanakvás, vagy jobbik esetben közöny annál 
szembeötlőbb, ha meggondoljuk, hogy Bartók már 1912-ben a Francia 
Akadémia megbízásából tanulmányozza Észak-Afrikában az arab népdalt, 
és 1913-ban biharmegyei román népdalgyűjtését a Román Tudományos 
Akadémia adja ki. 

A két világháború között azonban egyre nagyobb alapossággal és egy-
re szélesebb területen folyik a kutatómunka. Bartók és Kodály nevéhez 
fűződik népzenetudományunk alapvetése is. (Bartók: A magyar népdal, 
1924: Népzenénk és a szomszédnépek zenéje, 1934: Kodály: A magyar 
népzene, 1937). A tudományos művek, módszertani, történeti és összeha-
sonlító tanulmányok mellett sorra jelennek meg népszerűsítő munkák és 
népdalkönyvecskék. (Bárdos: „101 magyar népdal”. Magyar Cserkész 
Szövetség kiadása, 1929; Kerényi: „Madárka”, 102 magyar népdal 1934; 
Kerényi-Rajeczky: Énekes Ábécé”, 1938; Péczely: „103 magyar népdal”, 
1941; ugyancsak 1941-ben a „104 magyar katonadal”, Kodály: „Iskolai 
Énekgyűjtemény I–II., 1943–44; Kolozsvárott a „Mi dalaink”, 1936.) Az 
itt felsorolt kiadványok együttesen hozzávetőleg 200 ezer példányban 
láttak napvilágot 82. 

                                                           
82 És jegyezzük fel, hogy az emigrációs magyarság 1948-ban Németországban ismét 

kiadja a „Mi dalainkat”, a Magyar Cserkész Szövetség pedig az Egyesült Államok-
ban 1951 karácsonyán a „101 magyar népdalt”. 
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Az összefoglaló tudományos művek közül legjelentősebb a négyköte-
tes Magyarság Néprajza (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1933–37), 
amely felöleli a szellemi és tárgyi néprajz teljes anyagát. 

Mindezek után sor kerülhetett az összegyűjtött hatalmas népdalanyag 
(mintegy 16 ezer dallam!) feldolgozására és közzétételére. Erre hívatott a 
Magyar Népzene Tára, amelynek szerkesztésével a Tudományos Aka-
démia még 1933-ban Bartók Bélát és Kodály Zoltánt bízta volt meg. A 
Népzene Tára első kötete „Gyermekjátékok” címmel 1951-ben jelent 
meg. Sajtó alá Kerényi György rendezte. Az előszó (Kodály) a Magyar 
Népzene Tára megindításának történeti előzményeit világítja meg. A 
szerkesztőkön kívül Rácz Ilona, Járdányi Pál és Kiss Lajos vállaltak derék 
részt a munkából. Terjedelmét tekintve is impozáns mű az általános mód-
szertani bevezető tanulmány után közli magát a dallamanyagot (mintegy 
1200, gyermekjátékkal kapcsolatos dallam, illetve dallamvariáns, 80 
gyűjtő anyagai), a dallamok egymásközötti rokonságát, a játékok leírását, 
és más népek játékaival való összehasonlítását Emellett tárgymutató, 
helynévmutató, bibliográfia, szavak és kifejezések magyarázata 
(Szendrey Ákos munkája), valamint 32 oldal képmelléklet szolgál kiegé-
szítésül és magyarázatul. Különös értéke a könyvnek a játéktípusok rend-
szerezése (Kerényi György), amely az első ilyen irányú kísérlet a folklór 
terén és alapot nyújt, a nemzetközi összehasonlító játékkutatásnak. 

A Magyar Népzene Tára második köteteként a „Jeles Napok” került 
kiadásra 1953-ban. A sajtó alá rendezés nagy munkáját ezúttal is Kerényi 
György végezte. Munkatársai közül Lajtha László, Rajeczky Benjámin, 
Vargyas Lajos és Pál Máté látták el a feladat nagy részét. A kötet az úgy-
nevezett „jeles napokhoz” (Újév, Vízkereszt, Szent Iván nap, Luca nap 
stb.) valamint a népéletben különös jelentőséggel bíró ünnepkörökhöz és 
alkalmakhoz fűződő dallamokat (karácsony, farsang, húsvét, aratás, stb.), 
énekszóval járó szokásokat (regölés, betlehemes játékok), énekes köszön-
tőket gyűjti egybe (kb. 1000 dallam 140 gyűjtőtől!). A dallamcsoportok 
naptári időrendben követik egymást. Lehetőséghez képest a könyv közli a 
jeles napokhoz és közös alkalmakhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek 
legrégibb írott említését is. A dallamszövegek bizonyságul szolgálnak, 
hogy a kereszténység teljesen átitatta a magyar nép életét, szokásait, szel-
lemi és erkölcsi világát. A babonák, varázslatok, a bűbájolás hagyomá-
nyos formái telítve vannak ilyen keresztény vonatkozásokkal, jóllehet 
legtöbbje pogánykori hagyaték. Igaz ugyan, hogy az Egyház valaha tűz-
zel-vassal irtotta a pogány vallás emlékeit, másfelől azonban felismerve a 
népben mélyen gyökerező hagyomány erejét, az ősi szokásokat, hagyo-
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mányokat megszentelte és nem egyszer így mentette meg a pusztulástól. 
Gondoljunk csak arra, hogy a falvak védőszentjeinek ünnepét napjaink-
ban is ősi szertartásokkal ülik meg, a regölés is keresztény álarcban a sá-
mánkodás maradványát őrzi. Különben is a keresztény ünnepek a pogány 
természeti ünnepek időpontjaihoz alkalmazkodtak s a vallásos külsőségek 
alatt a pogánykori elemek sokszor világosan kimutathatók. 

Talán mondani is felesleges, hogy a Magyar Népzene Tára nem a 
népidemokrácia érdeme. Mint ahogy például I. Ferencz könyörtelen ön-
kényuralmának vajmi kevés köze van ahhoz, hogy Jedlik Ányos éppen 
abban az időben szerkesztette zseniális dinamóját) Annál nagyobb elisme-
rés illeti azokat, akik a mai önkényuralom idején a nemzeti önismeret 
útjait munkálják. 

Már említettük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 1933-ban ha-
tározta el a népdalok gyűjteményes kiadását, gondoskodott megfelelő 
felszerelésről és vállalta a felmerülő költségeket Bartók 1934-től 1940 
őszéig „hivatalos elfoglaltsága gyanánt” foglalkozott a gyűjtemény előké-
szítő rendezésével és a fonogrammok revíziójával. Távozása után munká-
ját Kodály folytatta egészen 1943 októberéig, amikor a légitámadások 
miatt az anyagot biztonságba kellett helyezni. Az újsütetű demokrácia 
édeskevest törődött a magyar tudományos élet alapfeltételeinek biztosítá-
sával. 

A kommunista kormány megfosztotta az Akadémiát a szükséges anya-
gi forrásoktól, a tudományos élet irányítását, ellenőrzését, fenntartását a 
Vallás-és Közoktatásügyi illetve a Népművelési Minisztérium hatásköré-
be utalta. A rendszer az Akadémiától a „haladó hagyományok feldolgozá-
sát” (értsd alatta: irodalom és történelem-hamisítás) és a marxista-
leninista tudomány kiszolgálását követeli. Úgy látszik, erre adott példát a 
népidemokratikus Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Óvodai Osztá-
lya ajánlásával megjelent kiadvány {„Gyermekdalok”. Szerkesztette: Pá-
linkás József. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1951), amely óvodai haszná-
latra készült s javarészt ismeretlen szovjet szerzőtől való műdalokat, meg 
Sztálint és Rákosit dicsőítő propaganda-dalokat tartalmaz. Ezekről állít-
ja a Minisztérium Óvodai Osztálya, hogy „megfelelő énekanyagot nyújta-
nak” a magyar óvodáknak és hogy „a gyűjteményben szereplő dalok kö-
zel állnak a gyermek lelkivilágához”. Vajon mit szólhatott Kodály az em-
lített „Gyermekdalokhoz”) Mennyit harcolt a múltban a biedermeyer 
óvónéni-költészet és Liedertafel-ek ellen, amíg az idegen szellemiséget 
sikerült kiküszöbölnie az iskolai énektanításból. Most aztán a 
népidemokratikus minisztérium a leggyűlöltebb idegen, a szovjet műdala-
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it akarja csempészni az óvodai énektanításba. Mi tette szükségessé egyál-
talán a Pálinkás-féle szégyenletes gyűjtemény kiadását 1951-ben, amikor 
a Magyar Népzene Tára első kötetében több mint ezer népi gyermekjáték 
– dallamunk látott napvilágot? 

A két kiadvány szemléltetően példázza: hogyan szeretné a 
népidemokratikus rendszer az ifjúság zenei oktatását irányítani és hogyan 
szolgálja ugyanezt a magyar népzenetudomány. Nem kétséges ezek után, 
hogy a Népzene Tára megjelenése Bartók és Kodály s tudós társaik kizá-
rólagos érdeme. – A korszakos műnek semmi köze a marxizmus-
leninizmus zagyva szellemiségéhez. Ellenben felbecsülhetetlen tudomá-
nyos jelentősége mellett a nemzeti öntudatosítás és közművelődés ügyét a 
leghatásosabban szolgálja. 

Végül szóljunk röviden a magyar tudomány régóta esedékes különle-
ges feladatáról. Miből áll ez a feladat? Tudományosan feltárni a finn-ugor 
és török-tatár rokonnépek idegen kultúrhatásoktól alig érintett népi mű-
veltségét. Ez a módszeres, tervszerű kutatómunka beláthatatlan eredmé-
nyekkel gazdagítaná néprajzi, nyelvészeti, őstörténeti, kultúrtörténeti tu-
dományunkat. Elég utalnunk arra, mit jelentett a magyar népzene ősréte-
gének feltárása szempontjából a mári (cseremisz) népzeneanyag ismerete. 

Garmadával kellene hazahoznunk a szellemi kincseket, a rokonnépek 
közt feltehetően ma is élő szokások, hagyományok szellemi és tárgyi em-
lékeit, ősi kultúrjavainkat, régmúltunk ritkabecsű darabjait. A készség 
nem hiányzik. Az első világháború előtt a Tudományos Akadémia megbí-
zásából folytak is ebben az irányban kutatások, gyűjtések, sajnos az álta-
lános politikai helyzet alakulása lehetetlenné tette a megindult munka 
folytatását. Az első világháború óta a Szovjetunió határai lezáródtak a 
külföldi tudósok előtt. Amikor 1945-ben Magyarország a Szovjetunió 
hatalmi érdekkörébe kényszerült és a két kormány „egyenjogú félként” a 
politikai, gazdasági és kulturális együttműködés útjára lépett, sokan re-
ménykedtek titokban, hogy e ránkszakadt szovjet „barátság” talán rést 
nyit a magyar tudományos kutatás számára a Szovjetunió területén élő 
rokonnépek felé. Ilyesmiről azonban szó sincs. A halvány remény is szét-
foszlott. Vajon le kell-e mondania a magyar tudománynak erről a külde-
tésszerű feladatáról? Talán nem véglegesen. Az idők a szabad kutatás, a 
szabad szellem útját készítik elő. 
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HORVÁTH BÉLA 
Egy modern román költő83 
Al. Gregorian: Poeme pentru fratii mei, (Versek barátaimhoz) München, 
1953. 

 
A száműzetés nemes varázsa lebeg e költő körül, mint csodálandó dics-
fény. Az angyalokkal és csillagokkal barátkozik, az örökkévalóságba te-
kint, az időből kilépve. Természetfölötti a legtermészetesebb módon: em-
beri szóval mond mennybeli dolgokat. Nemzetéből száműzötten a szelíd 
mélabú, a panasztalan fájdalom, a bátran elviselt szenvedés dalnoka: az 
európai költészet nagy hagyományának nemcsak hűséges tanítványa, de 
meglepően eredeti, üde és fiatal mestere. Ártatlanul és elbűvölten csodál-
kozik a teremtésben, romlatlanul és tiszta szívűen él e romlott szívű vi-
lágban. Harminchárom verse nagy bizonyság, kiváló tanulság és igaz 
öröm nekünk, akik annyi bajban és veszélyben hirdettük kora ifjúságunk-
tól, hogy a dél-keleteurópai népek lelke fog adni új ösztönzést a mi régi 
Európánknak. Gregorian mint vándorútra kelt pásztorfiú jár körül Euró-
pában és a népnek nyelvén, a pásztorok nyelvén szólva teremtett új költé-
szetet. Bonyolult érzelmeit a legegyszerűbb szavakkal mondja el. Európai 
költő, mert népi költő és mert szavában közös örökségünk zendül meg, az 
univerzális gondolat. Romantikus költő abban az értelemben, hogy a köl-
tészeten kívül semmi egyéb nem érdekli: élet és irodalom egy és ugyanaz 
neki, mint a hajdani nagy romantikus hősöknek. Különösen megható von-
zódása a délvidéki tájak ragyogása és a latin szellem iránt. Szent Ferenc-
ről ír, Veronáról, Michelangelóról, Szent Márk teréről, Chianti boráról. 
Ez a költő sohasem tagadja meg a Szépséget. Ma, amikor oly sokan csak 
kiáltoznak, mások meg dadognak, elbűvöl és megvigasztal ez a tiszta és 
nemes líra. Korunk nagy kétségei között bátran és méltán kiálthatja világ-
gá: Európa vagyok, egy európai nemzet küldöttje, aki még hisz a régi eu-
rópai eszményekben és képes folytatni és megújítani ezeket a hagyomá-
nyokat. 

                                                           
83 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 3. számában. 
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CSERENYEI GÉZA 
Európa sorsa angol megvilágításban84 
Chester Wilmot: The Struggle for Europe. London 1952. Collins kiadás 
766 oldal. 

 
Amikor 1954 január 10-én egy angol utasszállító gép Elba szigete mellett 
a tengerbe zuhant, az áldozatok között szerepelt az ausztrál származású 
Chester Wilmot, akit sokan az egyik legkiválóbb jelenkori angol hadtör-
ténésznek tartanak. A 42 éves Chester Wilmot a háborúban mint haditu-
dósító működött és 1944-től a BBC tudósítójaként járta be a nyugati csa-
tatereket. A franciaországi invázió első perceiben szállt partra a légi úton 
szállított csapatokkal. A háború végéig állandóan az első vonalban tartóz-
kodott, majd a fegyverszünet után a nürnbergi háborús bűnös perekről 
küldte nagy feltűnést keltő beszámolóit. Nem sokkal ezután megvált a 
BBC-től és hat éven keresztül a második világháborúra vonatkozó óriási 
diplomáciai és hadtörténeti forrásanyag tanulmányozása alapján dolgozott 
élete főművén. Munkájához felhasználta a nácizmus leverése után a nyu-
gati szövetségesek kezébe került hatalmas német anyagot, majd a háború 
óta egyre bővülő memoire irodalmat. Könyve egy csapásra világhírűvé 
tette a szerző nevét és nem csak tudományos körökben keltett nagy feltű-
nést, de egyben best seller is lett. 

A „The Struggle for Europe“ mintegy összefoglaló elemzését adja a 
második világháború katonai és politikai eseményeinek, valamint ezek 
távolabbi kihatásának. A munka három részre tagozódik. Az első rész a 
háború általános, rövid elemzését tartalmazza egészen az 1944 június 6-i 
partraszállásig. A második rész a normandiai partraszállástól a Párizs el-
foglalásáig terjedő időszakot öleli fel. A harmadik részben a háború végső 
szakaszával foglalkozik. Mind a három részben gyakori utalást tesz azok-
ra a katonai és politikai szempontokra, amelyek végső soron a jelenlegi 
európai, illetve világhelyzet kialakulását eredményezték. 

A szerző szerint Németország teljes vereségét a szövetségesek elsöprő 
számbeli és anyagi fölényén kívül még számos mellék okkal kell magya-
rázni. Ezek közül a legfontosabb a francia összeomlás után a 
Nagybritannia letörésére irányuló német erőfeszítések kudarca, az orosz 
katonai erő lebecsülése és a Szovjetunió ellen indított esztelen támadás, 
ami menthetetlenül két frontos háborúba sodorta Németországot. Továbbá 

                                                           
84 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 3. számában. 
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Hitler beavatkozása a hadvezetésbe, a nyugati hatalmak megsemmisítő 
légi fölénye és az 1944-től kezdve katasztrofális méreteket öltött német 
olajhiány. 

A hitleri két-balkezes stratégia ugyancsak a szövetségesek malmára 
hajtotta a vizet. Hiba lenne azonban Hitlert egyszerűen kávéházi Konrád-
nak minősíteni. A káplárból lett diktátor szorgalmasan bújta a hadtörténeti 
munkákat és különösen a háború elején intuiciós elgondolásai és improvi-
záló készsége nem egyszer mutatkoztak sikeresnek a hivatásos katonák 
gyakran túl metodikus és nehézkes gondolkodásával szemben. Így pl. az 
1940-es sedani áttörés alapgondolata Hitlertől eredt, míg tábornokai in-
kább az eredeti Schlieffen-tervet pártolták. Az áttörés sikere azután a töb-
bi hadszíntéren kivívott győzelemmel egyetemben határtalan önbizalom-
mal töltötte el a „Führer”-t. Stratégiai zseninek képzelte magát, akinek 
senki sem adhat tanácsot. Ez a pszichológia különösen a háború második 
szakaszában bosszulta meg magát. Ekkor már a szövetségesek olyan fö-
lényre tettek szert, ami ellen semmilyen „intuíció” sem használt és itt 
csakis a rendelkezésre álló erők racionális felhasználásával lehetett volna 
védekezni. 

A partraszállás sikerét két körülmény mozdította elő. Az egyik az an-
gol-amerikai légihaderő teljes fölénye volt, ami ez időben már szinte a 
Luftwaffe teljes kikapcsolódását eredményezte. A másik körülmény pedig 
az oroszországi front volt. A partraszállás napján Németország még min-
dig 296 hadosztállyal rendelkezett. 

Ezekből 103 volt Nyugateurópában, 163 volt keleten és 30 Németor-
szágban, illetve a Balkánon. A teljes légi fölény, valamint a keleti front 
felörlő ereje nélkül kevés remény lett volna az invázió sikerére. 

A háború utáni európai helyzet kialakulására két körülmény volt nagy 
hatással. Az egyik, hogy Hitler lebecsülte az oroszokat, ami sokban hoz-
zájárult Németország bukásához. A másik fő ok, amelynek hatását főkép-
pen most érezzük, az volt, hogy Roosevelt teljesen félreismerte Sztálint. 
A szerző több fejezetben foglalkozik az e téren elkövetett amerikai baklö-
vésekkel. Hangsúlyozza viszont, hogy hiba lenne egyedül Rooseveltet 
okolni, mivel itt több körülmény együttes hatásáról van szó. Az egyik 
szempont a Churchill és az amerikai hadvezetés közötti véleménykülönb-
ség volt. Amíg az angol miniszterelnököt a katonai győzelmeken kívül a 
bekövetkező német vereség esetleges politikai következményei is aggasz-
tották, addig az amerikai katonai vezetést kizárólag az érdekelte, hogy 
miképpen lehet a német haderőt minél előbb megsemmisíteni és nem te-
kintették problematikusnak azt, hogy ki milyen területet fog elfoglalni. 
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Ennek megfelelően a Franciaországból kiinduló lerohanásra összpontosí-
tottak minden erőt és elvetették Churchillnek a balkáni partraszállásra 
vonatkozó tervét. Ezzel Délkelet-Európa sorsa végleg megpecsételődött. 
További nehézségeket okozott az is, hogy az amerikai közvélemény nagy 
része az európai hadszíntérrel szemben a Japánnal való leszámolást sür-
gette. Ennek következtében a legfelsőbb amerikai hadvezetés nem egy 
esetben irányított a Csendes-óceánra olyan erőket, amikre égető szükség 
lett volna Európában. Mindez azután felesleges késedelmet eredménye-
zett a nyugati hadszíntéren, amiből végső fokon az oroszok profitáltak. 

Az orosz terjeszkedés előmozdítása terén a Szerző szerint a roosevelti 
politikát súlyos felelősség terheli. Az amerikai elnök valóban nagyot al-
kotott, amikor felrázta népét az izolációs hangulatból és beledobta a köz-
véleménybe a szabad világ iránti felelősség tudatát. Az oroszokkal való 
tárgyalások során azonban naivnak bizonyult. A kommunista szándékok 
teljes félreismerésével azt hitte, ha nyíltan és őszintén beszél Sztálinnal és 
meghiúsítja az „angol imperialista terjeszkedést” Európában és Ázsiában, 
akkor semmi baj sem lesz az oroszokkal. Naiv jóhiszeműséggel igyeke-
zett az oroszokat a japánok ellen harcba állítani, aminek fejében hatalmas 
engedményeket tett, ugyanakkor igyekezett távoltartani az angolokat a 
csendesóceáni harctértől. Legkisebb aggodalma sem volt aziránt, hogy 
egyes európai államok szovjet katonai megszállás alá kerülnek, mivel úgy 
érezte, hogy Sztálin jóakarata teljes garanciát jelent e népek felé is. 

A szerző a roosevelti politika szigorú bírálata mellett őszinte csodálatot 
érez Churchill iránt és aránylag kevéssé befolyásolja az a tény, hogy a 
roosevelti javaslatokat végeredményben Churchill is elfogadta és többek 
között azt sem ellenezte, hogy Lemberg környékén mintegy 3–4 millió 
lengyelt csatoltak hivatalosan a Szovjetunióhoz. Churchill emlékirataiban 
a teheráni és jaltai konferenciákról írva, sokkal kevesebbet szól a Roose-
velttel való véleménykülönbségről, mint ahogy azt a szerző teszi. Chester 
Wilmot érvelése különben legtöbbször annyira meggyőző, hogy nehezen 
lehet vitába szállni vele. Az idők távlatából egyenesen tragikomikusán 
hat, amint Roosevelt abban a meggyőződésében, hogy Sztálin nem kíván 
hódításokat, megrótta Churchillt gyanakvása miatt; „Winston ... ne feledd 
el, hogy négy évszázad hódító ösztönét viseled véredben és egyszerűen 
nem tudod elképzelni, hogy akadjon ország, amelyik nem akar hódítani, 
akkor sem, ha megtehetné. Egy új korszaknak nézünk elébe és neked is 
ahhoz kell alkalmazkodnod.” (652 oldal) 

Mindez a háborús évekre vonatkozik, viszont a probléma ma is aktuá-
lis, mint ahogy a jelenlegi helyzet megértéséhez szükséges a háborús 
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események pontos analízise, amit a szerző olyan mesteri kézzel oldott 
meg. 
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HÁMORI LÁSZLÓ 
„A felfegyverzett próféta”85 

Isaac Deutscher: The Prophet Armed. 
 

Korunk egyik legnagyobb eseményéről, az orosz forradalomról és vezér-
alakjairól számtalan könyvet írtak már. Jót, rosszat vegyesen. 
Mindezideig nem akadt azonban olyan szerző, aki, mint Carlyle és 
Macaulaya a francia forradalomról és főszereplőiről, élesen megvilágított 
és általánosan elfogadott képet adott volna a bolseviki vezérekről. Ennek 
a hiánynak tudható be, hogy az októberi forradalomról és a forradalmá-
rokról írott könyvek iránt változatlanul élénk az érdeklődés. 

Isaac Deutscher Trockijról szóló könyvét különösen nagy érdeklődés-
sel várták mind a szakemberek, mind a nagyközönség. A lengyel kom-
munista párt hajdani irodalmi és publicisztikai reménysége az 
„Obeserver”-ben, az „Economist”-ban és a „Times”-ben tizenöt éven át 
írt cikkeivel és kommentárjaival ugyanis bebizonyította, hogy nemcsak a 
kommunizmus ideológiájának és politikájának szakértője, hanem a kom-
munista psychologiának is. 1949-ben írott „Sztálin, egy politikai élet-
rajz” című műve vitathatatlanná tette, Deutscher alkalmasságát és hiva-
tottságát arra, hogy pótolja a bolsevizmus történelmének irodalmában 
fennálló hiányokat. A Sztálin-könyv standard műve lett mindazoknak, 
akik a gyakran ködös homályba burkolt oroszországi eseményekkel fog-
lalkoznak. Ez a magyarázata annak, hogy Deutscher Trockij-életrajzát 
bizonyos feszültséggel várták – valószínűleg a kommunisták köreiben is. 
A könyv valóban megfelelt a várakozásoknak – és tudományos-objektív 
volta mellett is bizonyos fokig szenzációnak hat –, annak ellenére, hogy 
Deutscher egyelőre csak 1921-ig tárgyalja Trockij pályafutását. A Troc-
kij-Sztálin párviadal – az orosz forradalom legizgalmasabb és sorsdöntő 
korszaka – a legközelebbi kötetre maradt. 

Deutscher könyve bevezetésében megindokolja, miért szentelt ilyen 
nagy fáradságot és helyet az ifjú Bronstein és az emigráns Trockij fejlő-
désének és karakterisztíkumának. Szerinte a későbbi események megma-
gyarázhatatlanok és érthetetlenek, ha nem ismerjük Trockij múltját és 
sajátosságait. A könyvben nem is az események felsorolása az érdekes és 
értékes, hanem Trockij jellemi és lelki fejlődésének története. Itt rejlenek 
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azok az okok, amelyek miatt a „fegyveres prófétának” el kellett buknia a 
szürke pártfőtitkárral szemben. 

Deutscher a könyv címét indokolván Macchiavellit idézi: „A történe-
lem során valamennyi felfegyverzett próféta győzedelmeskedett, – a 
fegyverteleneket viszont megsemmisítették”. Trockij felfegyverzett mi-
volta 1921-ig tartott. Utána Sztálin sorra csavarta ki kezéből fegyvereit. 

Miben látja Deutscher Trockij vereségének szükségszerűségét? Semmi 
esetre sem abban a köztudatba átment, de téves megállapításban, hogy 
Sztálin organizatorikus zseni volt, míg Trockijból hiányzott a szervezési 
tehetség. A Vörös Hadsereg létrehozása és győzelemre vezetése 
Deutscher szerint olyan szervezési mestermű, amelyhez hasonlót Sztálin 
nem tud felmutatni. Trockij azonban – a hideg, fantáziátlan és realista 
Sztálinnal szemben – romantikus, fellengzős és impulziv egyéniség. 

Trockij romanticizmusa már odesszai diák korában megnyilvánul szel-
lemi ideálja megválasztásában. Eszményképe Ferdinand Lassale volt. 
„Hogy a fiatal Bronsteinra Lassale ilyen nagy hatást tett, kétségtelenül a 
közöttük fennálló lelki rokonságnak tudható be. Lassale is jómódú zsidó 
családból származott, aki elhagyta osztályát, hogy a munkásság felszaba-
dításáért harcoljon. Lassale korának legnagyobb szónoka és legszínesebb, 
legromantikusabb alakja volt... Bronstein elragadtatott csodálattal beszélt 
eszményképéről. Esküdözött, hogy nyomdokaiba lép és ő lesz majd az 
orosz Lassale.” Amíg Lenin a megszállottak makacsságával és magabiz-
tosságával készíti elő a forradalmat, Trockij látványos kalandokba bo-
csátkozik: Így 1905-ben a pétervári munkásmegmozdulások hírére végig-
száguld Európán, hogy mielőbb ott lehessen a forradalomnál és a forrada-
lom élén. Trockijon kívül egyik orosz emigránsnak sem jutott eszébe, 
hogy a biztonságos Nyugatot felcserélje a cári rendőrség közvetlen közel-
ségével. Szökése a szibériai száműzetésből is romantikus kaland, amint 
forradalmi beszédei is telve vannak romantikus szóvirágokkal, túlzások-
kal és lendülettel. 

Trockij rendíthetetlen és még a tények által sem csökkenő hite a világ-
forradalomban szintén romantikus gyökerekből táplálkozik, – éppúgy, mint 
gyűlölete a nyugati szocialisták, az „árulók” iránt. Vajon nem tűnik-e for-
radalmi romantikának, hogy a cvikkeres újságíró-szónok, aki soha katonai 
szolgálatot nem teljesített és katonai dolgokkal nem foglalkozott, habozás 
nélkül vállalja a hadügyminiszterséget, egy forradalmi hadsereg megszer-
vezését és vezetését?! 

A romantika, pontosabban a forradalmár-romantika azonban koránt-
sem jelenti, hogy Trockij kevésbé lett volna könyörtelen és kegyetlen, 
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mint Lenin vagy Sztálin. Csak éppen ezeknek kíméletlensége ridegebb és 
tervszerűbb mint Trockijé. 

Trockij másik sajátossága intellektuális érdeklődése. Az emigrációban 
múzeumokat látogat, a korabeli angol és francia irodalmat olvassa még a 
börtöncellában is és kulturkérdésekről ír cikkeket újságokba és folyóirat-
okba. Lenin ugyanakkor a forradalmi ideológiára és taktikára, valamint a 
pártügyekre koncentrálja magát. Kétségtelen, hogy műveltség és intellek-
tuális érdeklődés tekintetében Trockij toronymagasan áll az egyoldalú 
Lenin, de még sokkal magasabban a primitív és képzetlen Sztálin fölött. 
Az intellektualizmus azonban nem a legjobb fegyverzete a gyakorlati po-
litikusnak és néptribunnak. Trockij maga is ráébred erre és felismeri Le-
nin nagyobb erejét. Az emigrációs évek személyi gyűlölettel vegyes ideo-
lógiai vitái és vetélkedései után, a forradalom győzelmekor tudomásul 
veszi és respektálja Lenin elsőbbségét. Ha nincs is mindig ugyanazon a 
véleményen, végül mindig Lenin álláspontját támogatja a pártvezetőség-
ben. Deutscher egyetlen mondatban plasztikusan ábrázolja Lenin viszo-
nyát Trockijhoz: „Lenin helyesléssel és bizonyos csodálattal hallgatta 
Trockij túláradó tirádáit, de ugyanakkor némi kényelmetlenséggel is, 
amint a muzsik hallgatja a városi szájalókat.” 

A „The Prophet Armed” a konkrét események kapcsán szemléltetően 
mutat rá Trockij európaiságára, illetve nemzetköziségére. A dél-ukrajnai 
földbérlő fia már kilenc éves korában elszakad a szülői háztól és a hazai 
talajtól. Odessza, ahol iskoláit végzi, ebben a korban az orosz birodalom 
legnemzetközibb városa, amolyan keleti Marseille. A reáliskolában a ta-
nárok németek, lengyelek és svájciak, akik érthetően nagyobb súlyt he-
lyeznek a nyugati nyelvekre és irodalomra, mint a szláv és cári naciona-
lizmusra. Az emigráció évei alatt Trockij nemcsak a német, francia és 
osztrák szocialista vezetőkkel, de az európai életformával és a nyugati 
kulturtradíciókkal is barátságot köt. Európainak, sőt kozmopolitának érzi 
és vallja magát, aki bizonyos lenézéssel beszél mindarról ami orosz. Ezt a 
nem is egészen indokolatlan értékítéletet kinyilvánítja például az 1907-es 
pártkongresszuson, ahol nagy beszédben követeli az orosz munkásmozga-
lom európaizálását. Egy kievi újságban 1912-ben ezt írja: „Csak a szocia-
lista forradalom változtathatja át az oroszokat szkítákból európaiakká!” 
Az októberi forradalmat is csak mint az általános európai forradalom be-
vezetését látja, mert sem az oroszokat nem tartja képesnek arra, hogy 
egymagukban megteremtsék a szocializmust, sem a szocializmust nem 
tudja elképzelni nemzetköziség nélkül. 
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Deutscher szerint Trockijnak romantikus és intellektuális alkata, de 
legfőképpen nemzetközisége miatt kellett alulmaradnia Sztálinnal szem-
ben. Az orosz tömegek, még a bolsevisták is „szkíták” voltak, akikben a 
forradalom után is változatlanul élt a cári iskolákban beléjük nevelt sovi-
nizmus és az ortodox egyház által beoltott idegenkedés az „eretnek” Eu-
rópával szemben. Sztálin, aki eletében csupán három rövid látogatást tett 
az orosz határokon túl és egyetlen nyugati nyelvet sem beszélt, sokkal 
jobban megfelelt az orosz viszonyoknak, mint Trockij. 

A forradalmi zűrzavarból és a polgárháborúkból kiválasztódott bolse-
vista funkcionárius és katonatiszt réteg elsőrendű törekvése nem Oroszor-
szág európaizálása, de sokkal inkább Európa eloroszosítása volt. 

Deutscher megállapítását igazoltnak kell vennünk, ha arra gondolunk, 
hogy Sztálin és Zsdánov a második világháború után milyen gyűlölettel 
hirdette meg az írtóhadjáratot a kozmopolitizmus ellen és a keleteurópai 
országok népidemokratizálása mennyire egyet jelent az eloroszosítással. 

Bizonyos, hogy Deutscher Trockij-életrajza nagy nyereség mindazok 
számára, akik a kommunizmussal és a Szovjetunióval, mint korunk leg-
égetőbb problémájával foglalkoznak. A szerző fölényes anyagismerete, 
világos okfejtése és olvasmányos stílusa ellenére sem lehet azonban el-
hallgatni a könyv gyengeségeit. Deutscher, a volt kommunista, ha el is 
fordult a pártdogmáktól és a merev történelmi-materializmustól, egy tipi-
kus kommunista lelki sajátosságot mégis megtartott: a szociáldemokraták 
iránti gyűlöletet. Amikor a mensevikiekről ír, egyébként objektív hangja 
hirtelen gúnyossá és megvetővé válik. Kétségtelen, hogy a mensevikiek 
gyengeségük és határozatlanságuk miatt nem a legragyogóbb szerepet 
játszották a nagy színjátékban. Minden hibájuk ellenére mégis több meg-
értést és rokonszenvet érdemelnek, mint Lenin, Sztálin, – de még akár 
Trockij is. 



 

286 

BOGYAY TAMÁS 
Olasz könyv a magyar grafikáról86 
Luigi Servolini: L'incisione originale in Ungheria. Bologna, Flammenghi 
libraio editore 1953. 32 l., 100 tábla és 25 szövegillusztráció. 

 
Luigi Servolini nemcsak grafikus-művész, hanem ennek a művészeti ág-
nak kiváló történeti és elméleti ismerője. Egész sor műve jelent már meg 
a grafika művészettörténetéről és idegen népek mai grafikus művészeté-
ről. Ha egy ilyen szerző szinte fényűző kiállítású, bibliofil-jellegű kötetet 
szentel a mai magyar fa- és rézmetszőknek, az első kérdés, ami felmerül a 
magyar olvasóban: mi indította erre? Az utóbbi évtizedekben elég példá-
ját láthattuk, hogy a kis nemzetek „kulturpropagandája” pompás kiállítású 
tudományos vagy művészi könyveket hozott forgalomba. Nagyon szép 
könyvek voltak, csak egy bajuk volt, sokszor nagyon is lehetett érezni, 
hogy céljuk: propaganda. 

Servolini könyvének már az első pár oldala eloszlatja ezt az aggályt. 
Nem állampénzen készítették, hanem egy hozzáértő szakember őszinte 
jóakarata és érdeklődése hívta életre. De csak „a jó bornak nem kell cé-
gér”. A művészettel sajnos nem így van. Servolini semmi esetre sem írta 
volna meg könyvét, ha nincs egy magyar barátja, a debreceni Tóth Ervin 
dr., aki feltárta előtte a saját szakterületét. Ezért ajánlotta neki az egész 
munkát és ezért díszíti első lapját Dabóczi szép Tóth Ervin plakettjének 
fényképe. Servolini nem volt tehát lekötelezve semmiféle hivatalos tá-
mogatásnak és őszintén megírhatta véleményét. Meg is írta nyíltan, hogy 
a magyar grafikának igen sovány múltja van és hogy igazat ad Avermaete 
1928-ból való nem éppen hízelgő véleményének a magyar fametszés fej-
letlenségéről és gyenge nemzeti jellegéről. 

Ezek a részletek a könyv értékét nézetünk szerint nem rontják, sőt, 
csak hozzájárulnak hiteléhez. Azt inkább lehet sajnálni, hogy a háború és 
következményei miatt a szerző magyar kapcsolatai úgy látszik egészen 
megszakadtak és így szövegébe elég sok sajtóhiba és több tárgyi tévedés 
csúszott be. Aba Novák például még élőként szerepel. A képaláírások 
közt is meglepve olvassuk Fáy Dezső Szent Imre legendaképe alatt, hogy 
„Dante illusztráció”. 

A kötet igazi értéke azonban nem is a szöveg, hanem a képanyag. Ezek 
minden írás nélkül is beszélnek, főként hozzánk, magyarokhoz. A cím azt 
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mondja, hogy a jelenkori mestereket mutatja be. Számszerint harmincegy 
név van felsorolva. Valójában a második világháború előtt beérkezettek 
nemzedéke ez. Közülük többen ma már emigrációban élnek, az otthoniak 
közül sokan alig vagy egyáltalában nem szerepelnek. Servolini könyve 
tehát valójában egy olyan művészetet mutat be, amely ma csak rejtett éle-
tet élhet. A jelenkor „hivatalos” magyar művészete a „szocialista realiz-
mus” kommunista pártakadémizmusa. Örülnünk kell és hálásak lehetünk 
érte az olasz szerzőnek, hogy nem ezt, hanem a közelmúltat, illetve a ma 
elnyomott vagy emigrációba kényszerített művészetet mutatta be mint a 
mai magyarság kincsét. De mert Servolini valóban hozzáértő ember, nem 
is tehetett másként. 
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HÁMORI LÁSZLÓ 
Egy „európai regény”87 

Werner Warsinsky: Kimmerische Fahrt, Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt-
gart 1953. 

 
Az Európai kultúrközpont nevű intézmény az elmúlt évben regénypá-
lyázatot hirdetett. A pályázat egyetlen feltétele az volt, hogy a regénynek 
„európai”-nak kell lennie. Az irodalmi pályázatok és pályadíjak általában 
nem a legalkalmasabb eszközök arra, hogy valóban irodalmi értékű mű-
vek megszületését elősegítsék, – mert lassan már alapigazságnak számit, 
hogy a nyertes nem a legjobb, hanem a legjobb kapcsolatokkal rendelkező 
szerző. Vagy, ha befolyások nem érvényesülnek (ami ritkán történik), 
akkor is számtalan világnézeti, politikai és más meggondolás köti a juryt 
– hogy a végén éppen az irodalmi értékek hullanak ki a rostán. 

Az európai regénypályázat kivétel volt. Éppen ezért általános meglepe-
tést hozott. Az első díjat ugyanis, több ismert regényíró előtt, egy Werner 
Warsinsky nevű, eddig teljesen ismeretlen német író „Kimmerische 
Fahrt” című regénye kapta meg. Maga az a tény, hogy az ismeretlen és 
fiatal író nem sietett gyorsan kihasználni az „Európai irodalmi díj” elnye-
résében rejtőző reklám-és üzleti lehetőségeket, elismerésre méltó jelen-
ség. Ennél is elismerésre méltóbb azonban maga a regény. 

A könyv alig fér bele a regény irodalmi meghatározásába. Ehhez túlsá-
gosan kevés, vagy túlságosan sok benne a cselekmény. A tulajdonképpeni 
történet egészen sovány és csupán annyiból áll, hogy egy háborúból visz-
szatért fiatal ember, aki sebesülése következtében elvesztette emlékező 
képességét, igyekszik felfedezni és megismerni régi életét és énjét. Ez így 
leírva egy giccses hollywoodi film témája is lehetne. A „Kimmerische 
Fahrt”-ban azonban nem fordulnak elő ondolált és mereven mosolygó 
ápolónők, sem a véletlen folytán újra felfedezett szerető feleségek – és 
még happy end-je sincsen. A sovány mesén belül száz és száz történés 
játszódik le – a katona beteg agyában. A múltját kereső ember emlékeze-
tében jelenetfoszlányok merülnek fel – reális és érthető jelenetek, ame-
lyek végül infernális szürrealista képpé zavarodnak össze. És mindegyik 
jelenetnek közvetlen, vagy alig közvetett köze van a háborúhoz – 
minthacsak a nagy inferno előtti élet véglegesen elmerült volna a tudat 
legmélyére, vagy mintha nem is létezett volna. 
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A kimmériai utazás – az utazás a rémek és árnyak világában nem vezet 
célhoz – céltalan bolyongás marad és nem is végződhet másként, mint a 
kutató agy felbomlásával. 

A „Kimmerische Fahrt” nem kellemes és legkevésbé sem kedélyesen 
elringató olvasmány – de irodalom és igaz. Egy extrém eset keretén belül 
gyűjteménye azoknak a rém-álmoknak, amelyek vagy amelyhez hasonló-
ak sokszázezer háborút megjárt embert éjszakánként gyötörnek. A könyv 
mégsem háborús regény, a szó megszokott értelmében. Inkább útirajz a 
XX. század közepi európai lélek ismeretlen tájairól. 
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FERCSEY JÁNOS 
Magyar filmek az argentínai filmfesztiválon88 
A mar del platai filmfesztiválon 8 nemzet vett részt, 56 filmmel és népes 
delegációkkal. Hollywood Errol Flynnt, Eduard Robinsont, Joan 
Fontainet, Fred Mac Murrayt, June Havert, Susanne Cabot-t, Frank 
Borzage rendezőt, Walter Pidgeont és Eric Johnsont, a Motion Picture 
elnökét küldte követként Argentínába. A franciák közt ott láttuk Vivianne 
Romancet, Michel Simont és Dany Robint; az olaszoknál Lilla Roccot; a 
német delegációban Lil Dagovert. A legszürkébb a magyar küldöttség 
volt. Pestről Apáthi Imrét, Gábor Miklóst és Somos Miklóst küldték Ar-
gentínába. A magyar volt egyébként az egyetlen delegáció, amely csak 
férfiakat küldött a fesztiválra: a csehszlovákok, a lengyelek és az oroszok 
is hoztak filmszínésznőket. A magyar szövegek fordításával sok baj volt. 
A „Rákóczi hadnagya” című filmet „El Teniente Rákóczi”, – „Rákóczi 
hadnagy”-nak fordították; „A fonóban” című rövidfilm címe pedig spa-
nyolul így hangzott; „Una Noche en la Granja” – „Egy este a csűrben.” A 
harmadik magyar filmet, a „Semmelweis“-t „El Salvador de las Madres”, 
– „Az anyák megmentője” címen mutatták be. 

A mar del platai Oceán-mozi nézőtere minden alkalommal megtelt. A 
magyar filmekre főként a divatos fürdőhelyen nyaraló magyar közönség 
volt kíváncsi. 

A magyar filmgyártás reprezentatív alkotásaként a „Rákóczi hadna-
gya” című filmet mutatták be Mar déel Platán. 

Bornemissza János, a címszereplő, a film kezdetekor közlegény. Né-
hány bajtársával portyára indul egy felvidéki községbe, ahová betörtek a 
labancok. Ebben a községben lakik Bornemissza menyasszonya is. Éppen 
félreverik a harangokat, amikor megérkeznek. A kurucok megfutamítják a 
labancokat. A győzelem megünneplésére nincs idő, mert Jánosnak vissza 
kell térnie Inczédy ezredes csapataihoz, mégpedig minél előbb, mert pa-
rancs nélkül indult a portyára. 

Rákóczi fejedelem nincs megelégedve a nyitrai eredményekkel és Vak 
Bottyánt bízza meg azzal a feladattal, hogy szedje rendbe Inczédy csapa-
tait „Bottyán apánk” Bornemissza kihallgatásakor érkezik a táborba. 
Amikor meghallja, hogy János szétverte a labancokat, jutalmul strázsa-
mesterré nevezi ki. 
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János később elfogja Stahrenberg herceget, az osztrák hadak fővezérét 
és Rákóczi fejedelemtől hadnagyi rangot kap. Inczédy ezredes közben 
elárulja a labancoknak a kuruc támadás terveit, de a kurucok ennek elle-
nére megnyerik a csatát. Meghal János legjobb pajtása (Szabó Gábor); 
legjobban Matyi, a mennyasszony kisöccse siratja. Matyi egyébként már 
felcsapott kurucnak. 

Inczédy árulását leleplezik és az árulót megbüntetik. Bornemissza Já-
nos feleségül veszi menyasszonyát, de másnap újra harcba indul: a hazá-
ért és a szabadságért 

A „Rákóczi hadnagya” nagy költséggel készült színes film. Legfőbb 
értéke a kiváló színezés. Valami új eljárással színezték, mert míg az 
„agfacolor” alapszíne a barna és a „technicolor”-é a kék. addig itt a zöld-
nek egy különös árnyalata az alap. 

A film szereplői, Bicskei Tibor és Vas Éva, nem érdemelték meg, hogy 
egy történelmi tárgyú színes film középpontjába állítsák őket. Az osztrák 
császár, Inczédy ezredes és János vetélytársa műkedvelői színvonalon 
játszanak. Színészi teljesítmény szempontjából a két legjobb figura Szabó 
Gábor, a jóbarát és Matyi, a gyermekszínész. 

A csatajelenetek közé egészen gyerekes képek vegyültek: a kurucok 
suhintanak kettőt-hármat maguk körül és – nyilván a kardpenge suhintása 
nyomán támadt szélvésztől – a labancok lepotyognak a lóról. A közönség 
tragikusnak szánt jeleneteknél felnevetett, cukrot ropogtatott és fészkelő-
dött a helyén, ami csalhatatlan jele annak, hogy a film nem kötötte le a 
nézők figyelmét és a drámai jelenetek nem voltak meggyőzőek. 

Bán Frigyes rendező, aki nyugati mértékkel mérve sem tehetségtelen 
rendező, ezúttal csak néhány jelenetre összpontosította a figyelmét. Van a 
filmben néhány csatajelenet, amikor több mint ezer lovas ront egymás-
nak; ezek a nagytotálok kitűnőek. Meggyőződésünk, hogyha Bán Frigyes 
tekintet nélkül a politikai szempontokra rendezhette volna a filmet, nem 
ilyen gyenge produkcióval szerepelt volna a magyar filmgyártás Mar Del 
Platán. 

A film legnagyobb hibája: a hang. A magyar beszédből egy szót se le-
hetett érteni. Lehet, hogy oroszul beszélt Rákóczi és Vak Bottyán? Nem 
tudtam megállapítani. A gyenge spanyol feliratokat kellett olvasnom, 
hogy megértsem Rákóczi és Bornemissza János szavait. 

A vasfüggöny mögött készült filmekből nem hiányozhat a kommunista 
propaganda. Ebben a filmben azonban nem domborították ki túlzottan a 
politikai szempontokat. Igaz, hogy Inczédy ezredes, a nagybirtokos, az 
egyetlen áruló; igaz, hogy a főszereplők hangsúlyozottan szláv típusok – 
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mintha egy szovjet filmből vágták volna ki őket; igaz, hogy a magyar 
parasztot csak egy görnyedthátú öregemberben fedeztük fel; a kurucok 
azonban „Isten áldja!” – „Isten hozta!” kiáltással üdvözlik egymást s Rá-
kóczi fejedelmet. Egy pillanatra megdöbbentem, amikor a szélben kibom-
lott egy piros zászló. De a lobogó bíborvörösre változott – Rákóczi zász-
lója volt, rajta a felirattal: „Pro patria et libertate!” 

A magyar filmgyártás kudarcot vallott Mar del Platán. Az argentin la-
pok kritikusai egyszerűen megemlítették, hogy magyar filmeket is vetítet-
tek, de nem fűztek hozzá se jót, se rosszat. 
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BORSODY ISTVÁN 
Kállay Miklós emlékiratai89 

Kállay Miklós Magyarország miniszterelnöke volt a válságos 1942 és 
1944 közti években. Nemrég New Yorkba érkezett és mint a Magyar 
Nemzeti Bizottmány végrehajtó-bizottságának tagja, visszatért a politikai 
életbe. A hatvanhét éves Kállay bekapcsolódása az emigrációs politikába 
egyidőben történt emlékiratainak megjelenésével. (Nicholas Kállay, 
Hungarian Premier: A Personal Account of a Nation's Struggle 
in the Second World War; New York: Columbia University Press, 
1954. XXXIV, 518 pp.) Újabb politikai tevékenységének mérlegét még 
korai lenne megvonni. Néhány elejtett szó emlékirataiban arra utal, hogy 
nézetei változtak. A 45-ös földbirtokreformot nem lehet visszacsinálni, 
írja, s szerinte magánvállalatokat lehet államosítani, de ennek ellenkezője 
csaknem lehetetlen. Azt is tudja, írja előszavában, hogy a múlt magyar 
életformájából vajmi kevés maradt meg. A magyarság viszonyát a szom-
széd népekhez is revideálta, mondja, és a jövőt csak a harmónia és békés 
együttműködés jegyében tudja elképzelni. De, amint hangsúlyozza, em-
lékiratait egy elmúlt korról, annak régi s talán elavult szemszögéből írta 
meg. S ez eléggé sajnálatos, mert ilyen munkákban nincsen hiány, míg a 
korszerű magyar politikai gondolkodást alakító és bizonyító könyvekre 
annál nagyobb szükség lenne. 

Így hát, ha nem is tudjuk pontosan, hogy Kállay mennyiben változtatta 
meg nézeteit, emlékiratai hű képet adnak a trianoni Magyarországot veze-
tő réteg gondolkodásáról. Kállay csaknem az unalomig ismétli, hogy Ma-
gyarország a nyugati civilizáció keleti, védőbástyája volt ezer éven át. 
Sőt, „a keresztény civilizáció bölcsője és az emberi haladás előőrse.” A 
demokrácia, humanizmus, liberalizmus, szerinte uralkodó tulajdonságok 
voltak Magyarországon. S bár elvétve elismeri, hogy Magyarországnak 
reformokra volt szüksége, egyrészt a trianoni katasztrófát okolja a refor-
mok késlekedéséért, másrészt olyan képet fest a magyar társadalomról, 
ami nem nagyon vall arra, hogy valaha is tisztában lett volna a magyar 
társadalom valódi helyzetével. Nem is lehetett, mert valószínűleg ma is 
csak sértőnek találná azt az egyszerű szociológiai megállapítást, hogy 
Magyarország társadalma, struktúráját tekintve, nem a nyugateurópai, 
hanem a keleteurópai körbe tartozott – amint ezt legutóbb Hugh Seton-
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Watson állapította meg, találó párhuzamot vonván a forradalomelőtti 
orosz és magyar, s más keleteurópai társadalmak között. 

Kállay Miklós persze nem lehetett volna Magyarország miniszterelnö-
ke, ha progresszív társadalmi nézeteket vall. Véleménye a nácizmusról és 
Németország háborújáról viszont rokonságba hozták őt a legszélsősége-
sebb magyar progresszívekkel is. És hogy ennek ellenére miniszterelnök 
lett 1942-ben, az több szempontból figyelemreméltó. Bizonyítéka annak, 
hogy Magyarország, bár Németország csatlósa volt, még megőrizte állami 
függetlenségének bizonyos fokát s a Hitler-ellenes erőknek, a hitlerizmus 
hatalmas hódítása ellenére, az államvezetésben még jelentős befolyásuk 
volt. Kállay természetesen nem verte dobra náci-ellenes érzelmeit, de a 
magyar, és a német nácik tudták róla, hogy hol áll. S ha nem is verte dob-
ra szándékait, miniszterelnöksége második évében már elég sokan tudták, 
hogy mit akar. Sajnos, ez nemcsak barátait, hanem ellenségeit is szaporí-
totta. 

Kállay át akarta menteni Magyarországot a háború viharán, meg akarta 
menteni az „összeomlástól,” amin a Horthy-korszak emberei, egyebek 
közt az első világháborút követő forradalmat is értették. Senki, és Kállay 
sem számíthatta ki pontosan, hogy ezt miként lehet megcsinálni. De az 
bizonyos volt, hogy a cél csak úgy érhető el, ha a hatalmat sikerül végig 
kézben tartani. El kellett tehát kerülni a törést Németországgal, legalábbis 
addig, míg a német megtorlás megszállással fenyegethette az országot. 
Féken kellett tartani bévül a németbarát szélsőségeket, nehogy az orszá-
got elválaszthatatlanul odakössék Németországhoz, nehogy valóra váltsák 
brutális náci álmaikat, amivel az ország teljesen elvesztette volna hitelét 
Nyugat felé, ahonnan Kállay az ország megmentését várta. 

Kállay kétéves miniszterelnöksége alatt sokmindent elért, ami ennek a 
tervnek sikeréhez szükséges volt. Sikeresen ellenállt a német nyomásnak 
és nem küldött csapatokat az orosz frontra, hanem még a voronyezsi ka-
tasztrófa után az ukrajnai megszállásra visszahagyott egységeket is igye-
kezett hazahozni. Szabotálta a gazdasági szállításokat. Elleneszegült a 
zsidó-ellenes intézkedések további radikalizálásának. Védte az országban 
menedéket kereső szökevényeket és üldözötteket. Kibővítette a szociál-
demokrata, agrár-demokrata, burzsoa-liberális sajtó és mozgalmak sza-
badságát. És kapcsolatot teremtett külföldi képviselői révén a nyugati 
hatalmakkal, hogy előkészítse az ország átállását. 

Vállalkozásának a kudarcáról vajmi keveset tehetett. Kállayt, és mind-
azokat, kik vele együtt dolgoztak, azért amit tettek, csak elismerés illeti. 
Más lapra tartozik a vállalkozás kudarcának történelmi interpretációja. 
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Kállay konklúziója olyan fantasztikus, hogy azt nehéz komolyan ven-
ni. Nem kevesebbet állít ugyanis, minthogy Magyarország és fél Európa 
tragédiájának egyik lényeges oka az, hogy nem sikerült valóraváltani az 
angol-magyar együttműködést, amire ő törekedett. Ha ez az együttműkö-
dés kifejlődött volna – írja – akkor a teheráni konferencián 1943 novem-
ber végén nem szavazhatták volna le Churchillnek a balkáni támadásra 
tett javaslatát. És ha Magyarországot a szövetségesek „bázisává” lehetett 
volna kiépíteni, akkor ma a Balkánon és a Dunán a brit és amerikai befo-
lyás érvényesülne. Hozzáteszi, hogy ők Magyarországon előre látták, mi 
lesz a következménye az oroszok győzelmének. 

Kállay tervének lényeges része az volt, hogy Magyarország csak a 
nyugati hadseregek előtt kapitulál, az oroszok előtt nem. Az angol-
magyar együttműködésnek tehát valahogy az oroszok kikapcsolásával 
kellett volna létrejönnie. Ámhogy miként kockáztathatta volna Churchill 
az angol-orosz együttműködést az angol-magyar együttműködés kedvéért, 
azt bizony nehéz elképzelni. 

Churchill balkáni tervei körül sok legenda kering, ezeket ő maga igye-
kezett megcáfolni memoárjában – azt tudniillik, mintha ő valami „masz-
szív inváziót” tervezett volna a Balkánon. 1944 nyarán Churchillnek va-
lószínűleg igaza volt, amikor meg akarta akadályozni, hogy csapatokat 
vonjanak el az olasz frontról a délfranciaparti invázió érdekében. De ha 
minden Churchill tervei szerint történt volna is a déleurópai fronton, ak-
kor is kérdéses, hogy a nyugati seregek az oroszok előtt érik el Magyaror-
szágot és a Dunát. Nem szólva arról, hogy Hitlernek 1944 március 19-én 
éppúgy sikerül Magyarország megszállása, ha történetesen nemcsak az 
orosz, hanem Olaszország felöl az angolszász seregek is közelednek Kö-
zép-Európa felé. Ami 1944 március 19-e után történt a magyar németba-
rátok és nácik közreműködésével, az kevés biztatót nyújthat arra, hogy 
Magyarországot az angolok, még ha akarták volna is, „bázissá” tudják a 
maguk számára kiépíteni, ahonnan megfordíthatták volna az egész euró-
pai háború kimenetelét. 

A németek, sajnos túlerősek voltak, túl jól és túl sokáig harcoltak. Ami 
a második világháború tragikus következményeit leginkább csökkenthette 
volna, az a minél előbbi német összeomlás. Ez esetben a nyugati hatal-
mak, a második világháborúban elkövetett hibáik ellenére, az oroszokkal 
együtt valószínűleg más feltételek mellett fejezik be a nagy küzdelmet. 
Éppen ezért a nyilasok kitartását a nácik mellett nem lehet még azzal sem 
szépíteni, bármilyen jól hangozzék is az ma, hogy – mint Kállay – azt 
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mondjuk: nem Hitler utolsó szatellitája voltunk, hanem mi voltunk az 
utolsók, akik harcoltunk a Szovjet ellen. 

A történtek után azt lehet mondani, hogy a középeurópai tragédia már 
Münchenben, 1938 szeptemberében megpecsételődött, amikor a 
középeurópai népek ellentétei és a nyugati hatalmak tévedései megnyitot-
ták Hitler útját kelet felé. Ekkor kezdődött meg az események végzetes 
sorozata, ami fél Európa bolsevizálásával ért véget. 

Kállay Miklós emlékirataiban itt-ott foglalkozik a két világháború köz-
ti eseményekkel, ám igen egyoldalúan és eltorzítva látja a múlt hibáit. 
Érvelése, amivel Benest akarja felelőssé tenni Münchenért, minden alapot 
nélkülöz, nevetséges és szerencsétlen. Másutt olyan kijelentéseket idéz, 
amiket Benes sohasem tett. (,,Inkább Hitler mint a Habsburgok”; vagy: 
,,Inkább Sztálin mint a Nyugat, inkább a bolsevizmus mint a béke a dunai 
népek között.”) Kállay általában csak a kisantant vétkeit veszi észre. Pe-
dig a Horthy rendszer is alaposan hozzájárult a középeurópai béke csőd-
jéhez reakciós belpolitikájával, ami elfojtotta a magyar demokrácia ter-
mészetes fejlődését, és külpolitikájával, ami a jogos nemzeti követelése-
ken túl imperialista törekvéseket táplált a szomszédok ellen. Nyoma sincs 
Kállay könyvében annak, hogy ő akárcsak sejtené, minő katasztrófa volt 
Magyarország és Közép-Európa szempontjából, hogy 1918-ban a magyar 
demokratikus forradalom megbukott. Ellenkezőleg: egy 1942-ben tartott 
beszédéből jónak tartotta idézni azt a töredéket, ahol azt állította, hogy 
„mi talán sosem fogjuk kiheverni azt a kárt, amit a zsidók okoztak nekünk 
az 1918-as forradalomban.” 

Kállay emlékirataihoz C. A. Macartney angol történész írt bevezetőt. 
Nagy jóindulattal tárja fel azt, ami jó volt a régi Magyarországon és ro-
konszenves szavakkal ecseteli Kállay erőfeszítéseit, hogy megóvja Ma-
gyarországot a bukástól. Kállay világa elpusztult, s Kállay könyvében 
Macartney ennek az elpusztult világnak a hangját véli hallani, „mintha a 
síron túlról beszélne.” 
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 MOLNÁR JÓZSEF 
Zilahy új regénye90 
Zilahy Lajos: The Angry Angel. Prentice Hall Inc. New York, 1953. 

 
Zilahy új angolnyelvű regénye címet és mottóját Ady Endre „Emlékezés 
egy nyáréjszakára” című versének soraiból vette „Különös, különös nyár-
éjszaka volt. Az égből dühödt angyal dobolt.” Angol fordításban ez így 
hangzik: „Strange, Strange  as that summer night. – An Angry Angel beat 
her drum in heaven.” Ez a két Ady- sor adja meg a regény alaphangját. 

Az új könyv szerves folytatása az Ararátnak, amely The Dukays címen 
pár évvel ezelőtt meghódította az amerikai könyvpiacot. Az Angry Angel 
az Ararát egyik főszereplője, a munkásgyerekből tudós csillagásszá és 
falukutató íróvá lett Ursi Mihály és felesége Dukay Zia grófnő sorsán 
keresztül a két háború közötti magyar társadalom bomlását és az ország 
bolsevizálását ábrázolja. A regény a letűnő arisztokráciát erényeivel és 
hibáival egyaránt oly megkapóan szimbolizáló Dukay István gróf halála 
napján, 1939 szeptember 1-én kezdődik, azon a napon, amikor a német 
ágyuk eldördültek a lengyel határon. A ravatal körül álló utódok már nem 
az egykor oly színes arisztokrata világ képviselői. Ostie, aki „Osztják” 
családi becenevét mongolos kinézése miatt kapta, amerikai polgár, vállal-
kozó, liberális polgári világszemlélettel és amerikai feleséggel. A legki-
sebb Dukay lány, Zia a forradalmár népiíró, Ursi Mihály felesége. János 
gróf a nyilaskeresztes párt egyenruháját hordja. A régi világot csak Menti 
grófnő és a nagyobbik leány, Kristina képviseli. Ostie a temetés után 
azonnal vissza is tér Amerikába s a száztízezerholdas hitbizomány kezelé-
sét nyilaskeresztes öccse helyett, demokrata érzelmű sógorára Ursi Mi-
hályra bízza. 

Ursi gyermekkorát a bányászélet nyomorúságában töltötte. Ziával való 
megismerkedése előtt csillagászként bejárta Európát, sőt Amerikát is. 
Ekkor azonban már nem az égitestek elvont tudományát akarta képvisel-
ni, hanem csupán nyomorúságos földünk egyik legszerencsétlenebb da-
rabkáját, Magyarországot. 

A regény lapjain megelevenednek a háború alatti ellenállási mozgalom 
alakjai, a lázas viták, a merész tervezgetések és a tragikus letörések. A 
Centrál kávéház egykori izzó légkörével Cafá Gugger névén bevonul az 
amerikai olvasóközönség tudatába. Az ellenállási mozgalom központjá-
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ban álló Ursi mindent megpróbál, hogy a katasztrófától megmentse nem-
zetét. Lapot alapít, náciellenes mozgalmat szervez, ellenállási csoportokat 
hoz létre. Az araráti kastélyban kórházat rendez be, ahol Kelet-európa 
németellenes emigránsai találnak menedéket és kapnak támogatást továb-
bi harcaik folytatásához. A regényben a háború előtti vezető politikusok 
valódi nevükön szerepelnek s Zilahy könyörtelen tárgyilagossággal mu-
tatja be hibáikat. Olyanok, mint voltak a valóságban; kévés kivételtől el-
tekintve ostobák és korlátoltak. 

A nép politikai iskolázatlansága, a felsőbb körök vaksága, a nyilasok 
árulása következtében Ursi minden tervezgetése halomra dől. 1943 már-
cius 19-én tizenhatod magával áll ott a Budapest-Bécsi országút mellett, 
fegyvertelenül, mert a beígért hatszáz munkásból csak ennyi jelent meg, 
az egyik ellenálló tábornok által felajánlott gépfegyverek pedig sohasem 
érkeztek meg. A magyar társadalom közömbösségén megbukott az ellen-
állás ügye. Október 15-én egy járőr elfogja, a nyilasok Sopronkőhidára 
hurcolják. Halálra ítélik, de egy légitámadás következtében szerencsésen 
megmenekül. Az oroszok ekkor már mélyen bent vannak az ország testé-
ben. Az orosz-megszállta területeken mindenki halottnak véli Ursit. A 
fővárosban utcát neveznek el róla s már szobrának felállítását tervezik, 
amikor híre kel, hogy Ausztriában az amerikaiaknál biztonságban van. 
Odahaza kénytelen-kelletlen a Magyar-Szovjet Társaság elnöke lesz, s azt 
hiszi, hogy tovább folytathatja tudományos munkásságát. Az ország 
azonban pár év múltán a moszkovita kommunisták hatalmába kerül. Zia 
nem akar Magyarországon maradni. Finom asszonyi ösztönével érzi, 
hogy férjét újabb veszedelem fenyegeti. Megegyeznek, hogy Mihály egy-
előre marad. Letagadta felesége előtt, hogy újabb szervezkedésben vesz 
részt. A politikai rendőrség leleplezi az összeesküvőket s Ursit, mint a per 
fővádlottját több társával együtt, akikkel a németellenes ellenállást is 
szervezte, halálra ítélik. A kötelet Kurdi Jóska, gyermekkori pajtása 
akasztja a nyakába. Ajkai között Galilei híres mondását mormolva hal 
meg: Eppur si muove. 

Ez a regény rövid vázlata. A könyvnek nincs egyetlen derűs alakja. Hi-
ányzik belőle Zilahy egészséges humora, a pusztulás képe ez, pesszimista, 
lehangoló írás. Az ország romjai maguk alá temetik az Ararát rokonszen-
vesebb alakjait. Rere grófot az ostrom idején bomba tépi szét. Krisztinát 
lelövik a nyilasok, amikor kétségbeesetten követi a Dunapart felé hurcolt 
férjét, Freybergert, a kiváló zsidó orvost. Menti grófnő egy napon csende-
sen meghal. Az öreg Grubert szívszélhüdés éri, amikor a Septemvir-utcai 
Dukay palota romjaiban berendezett Ararát nevű vendéglőjét államosít-
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ják. Kurdi Jóska, az egykori lelkes kommunista, Ursi felakasztása után 
Ausztriába menekül, ahol félőrülten elmegyógyintézetben ápolják. Zia 
kislányával, Zizivel és Ostie gróffal elvész az Óceán távoli ködében... 

A regény szerkezetileg nem egységes. Az események nehézkesen gör-
dülnek. Első harmadában sok olyan részlet van, amit az olvasó már az 
Ararátból ismer. Ami ott bőségesen áradó epika volt, az ismétlések kö-
vetkeztében itt sokszor merev levél vagy regisztráló napló formájába ke-
rül. Krisztina naplója az Ararát legköltőibb része, itt a naplórészletek in-
kább a nagyobb időszakok eseményeinek rövid összefoglalására szorít-
koznak. A regény nemcsak szórakoztatni akarja a nyugati olvasót, hanem 
egy kis nép tragédiájára is rá akarja döbbenteni. Ezért sok fölöslegesnek 
látszó, a regény epikus folyását gátló, magyarázó részletet is kénytelen 
volt a szerző beleszőni, ami a magyar tragédia megértése szempontjából a 
nyugati olvasó számára elengedhetetlenül szükséges volt. Az Angry 
Angel, legalább is angol nyelvű formájában nem a magyar irodalom új 
nagy alkotása, hanem – és azt hisszük ezzel nem csökkentjük Zilahy 
munkásságának értékét – egy új, nagy Zilahy regény a nyugati és főként 
az amerikai olvasóközönség számára, az igaz magyar ügy szolgálatában. 
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EKECS GÉZA 

A film: művészet és üzlet91 
Amikor Heltai Jenő az új csodának a „mozi” nevet adta, nagyon kevesen 
hittek jövőjében. Még Lumiere sem ismerte fel jelentőségét. Így válaszolt 
a mozi ősatyjának, a Star-film megalapítójának, Méhesnek: „Fiatal bará-
tom, találmányom nem eladó. De köszönje meg, hogy kérését nem teljesí-
tem, önt csak tönkretenné. Tudományos érdekességén kívül nincsen jövő-
je!” 

A kilátástalannak látszó üzletből azóta milliós vállalkozások születtek. 
A világ évi filmtermelése meghaladja a 600 millió métert és hetente kere-
ken 230 millióan járnak moziba. Az egykori találmány, „tudományos ér-
dekesség” napi életünkhöz tartozik, befolyásol, alakít minket A film neve-
lő és romboló ereje vitathatatlan. 

 
„The Birth of a Nation” és a CinemaScope 

Az európai találmányt az Egyesült Államokban fejlesztették olyanná, 
amilyennek ma a filmgyártást ismerjük. Ezenkívül kifejlesztették üzleti 
előnyeit is. Ha amerikai filmről beszélünk, az ír származású Jacob-Wark 
Griffith tábornok fiát, David-Wark Griffith-t kell először említenünk. Két 
filmje, „The Birth of a Nation” és az „Intolerance” a hetedik művészet 
alfája. A flamand származású Cecil B. de Mille „Apokalypsis négy lova-
sa” és King Vidor „Hallelujah” című úttörő filmje csak egy-egy állomása 
annak a nagy folyamatnak, amely Chaplin-nel érte el tetőfokát. Ameriká-
ban szólal meg az első hangszóró a vászon mögött és az egész világ dalol-
ja Al Jolson-nal: „Sunny boy...” Az időközben fogalommá vált Holly-
woodban 650–700 filmet forgatnak évente és az egész világon hetente 88 
millió néző szemléli az USA celluloid-követeit. Éppen ezért nehéz megér-
teni, mi okozta a néhány éve tártó amerikai filmválságot. 

Helytelen a sztár-rendszer? A túlzott reklámozás? A közönségnek talán 
nem kell az új? 

A sztár is lehet jó színész nem árt, ha többen tudnak róla. Van Gogh 
képeinek, vagy Rodin szobrainak sem ártana, ha műveiket falragaszokon 
reklámoznák. A közönség pedig abból választ amit kap. Természetesen az 
újszerű sohasem hódit azonnal. Idő kell, míg megkedvelik. A filmgyártők 
azonban gyors sikerre törekszenek. Pénzüket tehát legszívesebben olyan 
filmekbe fektetik, amelyek megszokott témái és színészei azonnali anyagi 

                                                           
91 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 4. számában. 
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sikerrel kecsegtetnek. Gunter Groll, a kitűnő német filmesztéta megálla-
pítja, hogy: ,,A filmipar kevésbé a jó, inkább a sikeres filmek gyártására 
törekszik. Ez még nagy általánosságban nem gátolná a jó filmek előállítá-
sát Hiba azonban, ha a sikeres giccset, a kétesértékűt jónak, iránymutató-
nak fogadjuk el.” 

Felvetődik a kérdés: A huszadik század második felében kevesebb a 
mondanivaló Amerikában? Ha az új amerikai irodalmat nézzük, (Tennes-
see Williams, Faulkner, Arthur Miller, Saroyan stb) el kell vetnünk ezt a 
feltevést. A baj lényege, hogy míg az úttörők a gép segítségével minket 
igyekeztek ábrázolni, addig ma technikai eljárásokkal akarnak elkápráz-
tatni. A sok kulissza, color, make-up között elvész a mondanivaló, a lé-
nyeg. 

A háború alatti konjunktúrát nem lehetett fokozni, így 1946–47-től bi-
zonyos visszaesés mutatkozott. Erre a gyárak elkezdtek invesztálni, újabb 
és újabb gépek kellettek, drágább eljárások születtek, többe került a film, 
a bevétel viszont csökkent. Tartalmat nem lehet „dimenziókkal” pótolni, 
üzletileg ugyan jelenthet bevétel-többletet a CinemaScope, de minden 
csoda három napig tart. Marylin Monroe-t eddig csak négy méteres vász-
non láthattuk, ma már tízméteresen. Ebből azonban még nem lesz jó film. 
A sok „újítás”, a CinemaScope, a Cinerama, Plastorama, Wide-Screen, 
stb. csak vásári mutatvány. Készülnek Amerikában kitűnő, átlagon felüli 
alkotások is. Ezek azonban elkallódnak. Egy fecske nem csinál nyarat. A 
probléma megmarad és terebélyesedik. Hibás az amerikai filmpolitika, 
amely Hollywood válságát csakis gazdasági úton szeretné megoldani, 
nem törődve a filmművészet hanyatlásával. (Itt szembeállíthatjuk a minő-
ségi mexikói filmipart, amely alkalmazza ugyan a fejlett technikát, de 
nem a művészet hátrányára. Figueróa, a híres operatőr, Bunei, Emilio 
Fernandez rendezők stb. nagy nevek az amerikai kontinens filmtörténeté-
ben.) 

 
„La grande Illusion” és „Die letzte Brücke” 

A nagy „európaiak”, Luigi Pirandello, René Clair, Eisenstein, 
Pudovkin – amikor még nem alacsonyodott le kolhoztörténetek szolgai 
propagandistájává – és még sokan mások a filmgyártás hanyatlását látták 
a hangos filmben. Ma már igen nehéz eldönteni a kérdést. Nem véletlen 
azonban, hogy az újjászülető európai filmművészet a hangot csak kiegé-
szítőnek használja, az ábrázolás eszköze továbbra is a kép marad. Itt első-
sorban az olaszokra gondolunk, akik újszerű realizmusukkal talán legjob-
ban haladtak előre ezen az úton. Az Egyesült Államokban Frank Capra 
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élethű dokumentumfilmjeivel és William Wyler „The best years of our 
life” filmjéhez hasonló derűlátóan pacifista alkotásokkal lezárult a háború 
problémája. Európában a háború számtalan megoldatlan kérdést hagyott 
maga után: nélkülözés, társadalmi osztályok harca, népek közötti gyűlö-
let, stb. Valamennyi filmtéma. Rosselini, Blasetti, Zampa, De Sica, Reed, 
Clément, Carné, Clouzot, Cayalte, stb. művészien tárgyalják a felvetett 
problémákat. Cayatte kérdése: gyilkos-e, aki a megszállót megöli? – élő 
probléma a vásznon. 

Az amerikai filmgyártás legnagyobb vetélytársa egykor a német volt. 
A második világháború után a német filmgyártás – egy-két tiszteletremél-
tó alkotáson kívül, mint pl. a „Berliner Ballade” – lehanyatlott. Ennek 
különböző okai lehetnek. Egyesek szerint a filmgyártás szervezetlensége, 
mások szerint a háború után beözönlött másod- és harmadrangú amerikai 
filmek hatása. Sokan viszont azzal érvelnek: nem kell a problematikus 
film, eleget szenvedtünk a háború alatt, stb. 

Ezért örvendetes most Helmut Käutner filmje: „Die letzte Brücke”. ör-
vendetes, mert Európa szívében éppen a legkényesebb kérdést tárgyalja: a 
gyűlölet és a túlzott nacionalizmus küzdelmét az emberszeretettel és köl-
csönös megértéssel. A film őszintén, frázismentesén foglalkozik a néme-
tek és a partizánok harcával Jugoszláviában. A feladat nem könnyű 
Käutner azonban megoldotta. Filmjét egyaránt bemutatták Titó Jugoszlá-
viájában és Nyugatnémetországban. „Die letzte Brücke” az optimizmus, a 
béke hídja. A volt hadviselők jobbjukat nyújtják egymásnak. 

Itt kapcsolódik a témába Jean Renoir „La grande Illusion” cimű filmje. 
A háttér ott is a háború volt: az első világháború. Renoir bemutatta, hogy 
kisebb az ellentét a német és a francia, mint a társadalmi osztályok között. 
Az arisztokrata német és francia tiszt jobban megérti egymást, mint a 
saintcyri százados és a billancourti közlegény. Ma a „Letzte Brücke” az 
emberi szolidaritás példázatával simítja a nemzeti ellentéteket, mert az 
emberszeretet az az utolsó híd, amely a gyűlölet és az ellentétek árja felett 
népeket még összeköthet. 

 
„Kína leányai” és az indiai artézi-kút 

Az amerikai filmek, amelyek elárasztják Ázsiát, nem foglalkoznak az 
ázsiai népek életével és nem szólnak az ő nyelvükön. 1952-ben viszont 
hatvan irodalmi kínai nyelvre szinkronizált szovjet filmet mutattak be. 
Ezeket megértik a Burmában, Indonéziában, stb. élő kínaiak is. Azóta ez a 
szám csak emelkedett és ha mindehhez hozzászámítjuk a kínai filmeket, 
1.200 millió ember elsőkézből kapja a kommunista ideológiát. A „Berlin 
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eleste” című szovjet film – amelynek egyik főhőse mongol! – az utóbbi 
évek legsikeresebb és legtöbbet játszott filmjei közé tartozik Ázsiában. 

Az első filmszínházat 1904-ben nyitották meg Kínában. 1931-ig 
Sanghájban és Hongkongban székelő amerikai-kínai filmvállalatok 300 
egész estét betöltő nívótlan, minden kívánalmat nélkülöző filmet készítet-
tek. Néhány évre rá Japánból filmszakemberek inváziója áradt Mao Ce-
tunghoz, mint ahogyan a harmincas években németek özönlöttek Hitler 
elől Amerikába. Yenan tartományban stúdiók születtek, egész nemzedék 
nevelődött és amíg a partvidéken amerikai és angol cégek mozik birtoklá-
sáért civakodtak, Mao-ék megalapozták a maguk filmiparát, amely meny-
nyiségben és propagandaértékben ázsiai hegemóniára tör. 1940-ben csak 
330 mozi volt Kínában – annyi, mint abban az időben kb. Magyarorszá-
gon – s ma több mint 2.000 filmszínházban tapsolnak a „Felszabadult 
Kína”, „Fehérhajú lány”, „Kína leányai” című filmeknek. 1950-ben még 
csak 26, 1952 már 87 exportcélokra is alkalmas filmet gyártottak. Ellen-
tétben a Szovjetunióval, a kommunista Kínában egyetlen új amerikai fil-
met sem mutatnak be és a régieket sem forgalmazzák. A belső filmgyártás 
rohamosan fejlődik. 1953 óta már belföldön készítik a felvevőgépeket is. 
Kína területén kívül élő kínaiak pedig valósággal kényszerítik a délkelet-
ázsiai mozitulajdonosokat, hogy mutassanak be kínai filmeket. Így Hong-
kongban és Szingapúrban látni lehetett: a Koreában harcoló kínai „önkén-
tesek” hogyan kötöznek meg amerikai foglyokat és tojásként vigyázzák a 
koreai gyermekeket nőket. „Egy kép többet ér, mint tízezer szó” mondja 
egy ősrégi kínai közmondás. Ebben rejlik a celluloidba bujtatott kommu-
nista propaganda hatásának ereje. 

A japán filmgyártás, bár 1934-ben már 790 filmmel felülmúlta Holly-
woodot, a háború után a nyugatnémet betegség jeleivel kűzködött. Sztá-
rokban nincsen hiány. Nippon szemefénye például a fiatal Shirley 
Yamagusi, aki 150.000 dollárnak megfelelő pénzösszeget kap filmenként. 
Viszont a németekkel ellentétben a japán filmgyártás új utakat is keres. 
Ezt bizonyítja az Európában is nagy sikerrel bemutatott „Rasho Mon” és 
az év tavaszán szintén első díjat nyert „Ördög kapuja”. (A „Nippon-
lencse” a legtökéletesebb a világon!) Ez azonban nem elég, számban is 
kevés. A japán filmek témáikban „kosztümösek”, nem tárgyalják a ma 
Ázsiájának problémáit. Ha közelebb is állanak az ázsiai lélekhez, mint 
Nyugat filmjei, mégis öncélú termékek, témában és feldolgozásban húzó-
doznak az időszerű társadalmi és emberi kérdésektől. 

Ebből a szempontból legkedvezőbb a helyzet Indiában, amely az USA 
után a világ második legnagyobb filmgyártó állama. 1952-ben 275 filmet 
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forgattak, amelyet az ország 3.000 mozijában mutatnak be. Évente 200 
millió ember jár filmszínházba és a 80 millió dollár értékű befektetés kifi-
zetőnek mutatkozik. Felismerték – akárcsak a szomszédos Kínában – a 
film nevelő erejét. A hindu filmgyártás jelentős hányada kulturfilm. Két-
ségtelenül, a földkerekség legjobbjai közé tartoznak. India viszont, ha 
nem is gyárt közvetlen propagandafilmeket, nevelő és felvilágosító film-
jeivel felveszi a versenyt a kommunista propagandával. Párizsban láttam 
egy ilyen hindu kulturfilmet, amely eldugott falucskában létesített artézi-
kútról szólott. A közönség helyéről felállva tapsolta meg a filmet. Elkép-
zelhetjük milyen lehet a helybeni hatásuk ezeknek a filmeknek. Különö-
sen, ha szemügyre vesszük, hogy ma már minden hindu és pakisztáni 
évente egy-egy filmet néz meg, ami ezen a részben civilizálatlan, elma-
radt földrészen jelentős szám! 

Európában a film a művészet problémája, Ázsiában népek nevelésének 
kérdése. Az idő rohan, a követelményeknek megfelelően egyre több a 
film, egyre több a mozi és a világ legnépesebb mozilátogató közönsége 
részben magárautaltan, részben helyi problémákkal elfoglaltan védtelen a 
nemzetközi kommunista propagandával szemben. Ezért elsősorban az 
elmaradott országokban fontos az ésszerű filmpolitika. Elhanyagolásával 
a szabad világ olyan fegyvert adna ki a kezéből, amely idővel ellene for-
dulhat. 
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VÁMOS IMRE 
Mickiewicz magyarul92 
Mickiewicz válogatott írásai. Szerkesztette Kardos László és Kovács End-
re. Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat. Budapest. 183. l. 

 
Adam Mickiewicz, a lengyel Petőfi, Európa utolsó romantikusai közé 
tartozott. Életét és költészetét egyaránt a forradalmár romantika hatotta át. 
Petőfi hitével hitt a liberális gondolat diadalában és Petőfi bátorságával 
harcolt népe felszabadításáért. 1798-ban született és 1855-ben halt meg 
Konstantinápolyban, száműzötten, Európa hazátlanjai kísérvén utolsó 
útjára. 

Fellépése és szerepe is Petőfiéhez hasonló. Nemcsak népe egyik leg-
nagyobb költője volt, de legnagyobb szabadságharcosa is egy személy-
ben. Ő volt az, aki a lengyel paraszti nyelvet irodalmi rangra emelte és ő 
volt az, aki felismerte, hogy Európa és a keleteurópai kis népek szabad-
ságügye elválaszthatatlan egymástól. Ezért üdvözölte mámorosán a ma-
gyar szabadságharc hírét és ezért volt népünk egyik legjobb külföldi szó-
szólója a szabadságharc idején, üzenete szinte kossuthi pátosszal zengett 
végig Európán, még ma is egy kis büszkeség tölt el bennünket olvasása-
kor: „Magyar honpolgárok! Kezetekben a világ jövője. Ha sikerül letép-
netek a győzelem gyümölcsét, mint ahogy rászolgáltatok annak babéraira, 
győzelmetek akkor a szabadság diadala lesz Európában ...” 

A csinos kiállítású kis kötet Mickiewicz válogatott verseit és újságcik-
keit tartalmazza. Évtizedes mulasztást pótol, mert a lengyel-magyar barát-
ság és Mickiewicz rokonszenves alakja ellenére nem volt kultúrpolitika, 
amely a lengyel Petőfi műveinek lefordítását szorgalmazta volna. Csak 
hírből ismertük, olyan közel volt hozzánk. A verseket huszonnégyen for-
dították, közöttük neves költők és műfordítók is, mint Szabó Lőrinc, Gás-
pár Endre, Képes Géza, Vas István. Sajnos, a két rövid bevezető kissé 
kedvünket szegi. Különösen a nálunk is hírhedt Tyihonov szovjet költő 
cikke, aki azt igyekszik bizonygatni, hogy Mickiewicz vörös volt már 
születésétől kezdve és csak azért nem írt Sztálinhoz ódát, mert kissé ko-
rábban kellett meghalnia. Halni is természetesen a bolsevizmusért és az 
oroszokért halt. Amiből annyi igaz, hogy az oroszok miatt. 

A kötetben egymást váltogatják a jó és rossz fordítások. Sajnos, a na-
gyobbik rész rossz, majdnem olvashatatlan. Aminek egyik oka, hogy a 
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legnagyobb költők politikai mondanivalói is megkopnak az idők folya-
mán, nem érik meg az egyéb költemények halhatatlanságát – a szerkesz-
tők pedig jórészt a politikus és forradalmár Mickiewicz bemutatására tö-
rekedtek. A másik ok a népidemokratikus fordítókban keresendő. Ha va-
laki nem tud muzsikálni, Beethoven zenéje is élvezhetetlenné válik hang-
szerén. Így járt Mickiewicz is a népidemokrácia egyhúrú dalnokaival. 
(Szinte érthetetlen, hogy a kitűnő Gáspár Endre Mickiewicz-fordításaiból 
mindössze négyet közölnek!) 

Mickiewicz sokkal inkább a mi költőnk is, magyaroké, semhogy ebbe 
a sztachanov-munkába belenyugodhatnék. Nagyszerű életművének a tel-
jes megismertetése a jövő feladatai közé tartozik. Hasztalan kényszerítik 
ma Prokrustes-ágyba, igazi helye a jövő egyesült Európájában és a 
keleteurópai népek federatív együttműködésében lesz, amelynek szabad-
ságáért Mickiewicz már száz esztendővel ezelőtt életét áldozta. 
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BORBÁNDI GYULA 
Vita a kaszárnya életről93 

Számos háborús regény után megjelent az első jelentősebb mű a volt né-
met hadsereg laktanyáinak belső életéről. A német irodalom nem szegény 
a háborút ábrázoló alkotásokban, de a hadsereg békebeli életéről eddig 
alig jelent meg említésre méltó írás. Az első világháború után Remarque 
és Benn feltűnést keltő könyvet írt a háború borzalmairól és a katonák 
szenvedéséről. A második világháborúról szóló művek között oly kitűnő 
regények is szerepelnek, mint Plivier két könyve, a Sztálingrád és a 
Moszkva. De a kaszárnyákról csak viccek és kabarétréfák születtek. Hans 
Hellmut Kirst az első, aki az unalmas témát, a laktanyaudvart 
négyszázoldalas regényben bemutatta.94 

A regény a második világháború előtt, 1938-ban játszódik. Színhelye 
egy közelebbről meg nem nevezett német helyőrség, amelyben tüzérek és 
gyalogosok békebeli kaszárnyaéletet élnek. A szerző – aki 12 évig hivatá-
sos katona volt és a háborút főhadnagyi rangban fejezte be – kitűnően 
ismeri a laktanyaéletet. A száz és száz kis jelenet, a katonák mindennapja-
inak leírása, a különféle szakaszvezetői és őrmesteri piszkálódások bemu-
tatása, a tisztesek, altisztek és tisztek egymás közötti viszonyának és a 
polgári lakossággal szembeni viselkedésének ábrázolása nagyszerű meg-
figyelőre vall. A regény a valóságnak megfelelően rajzolja meg a válto-
zást, amelyen mindenki átesik, amikor belép a laktanya kapuján. Mozza-
natról-mozzanatra figyelemmel kísérhetjük, hogyan gyúrja át a kaszár-
nyaélet az egyént a szürke, lélektelen tömeg részévé. Kirst kaszárnyája 
nagyon hasonlít a magyar laktanyákhoz. Magunk előtt látjuk az újoncok-
kal kibabráló altiszteket és „oktató urakat”, akik örömet lelnek abban, 
hogy a szerencsétlen baka a megérdemelt vasárnap délutáni kimenő he-
lyett kanállal cipeli a vizet az udvarról a második emeletre, ötpercenként 
jelentkezik felváltva menetöltözetben és hálóingben vagy pedig ágyát 
rendezi, mert az őrmester úr jóvoltából „vihar” volt a szobában. Kirst 
mesterien ábrázolja ezt az életet, amelyben szinte korlátlanul uralkodik az 
altiszti kar és a szerencsétlen közlegény legfőbb gondja, hogy különféle 
rendfokozatú „urak” okvetetlenkedését kikerülje. 

A regény főhőse, Herbert Asch őrvezető fellázad a kaszárnyaélet ki-
lengései ellen, miután barátját, a félszeg és jámbor Vierbein tüzért csak-
                                                           
93 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 5. számában. 
94 Hans Hellmut Kirst: Null-acht Fünfzehn. Die abenteuerliche Revolte des Geireiten 

Asch. Verlag Kurt Desch, München, 1954. 409 old. 
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nem halálra kínozzák. Schultz törzsőrmester testesíti meg a hatalmával 
visszaélő, lefelé taposó és gonoszkodó altisztet. Asch őrvezető tréfáival és 
ravaszságával igyekszik kibírhatóvá tenni a laktanya légkörét. Furfangos 
eszével harcba bocsátkozik a kaszárnyai szokások ellen, de sohasem lépi 
túl a szolgálati szabályzat és a laktanyarend előírásait. Sőt ezek az előírá-
sok a fegyverei. Pontosan ismeri s elöljárói orra alá dugja őket, mondván, 
íme ezek az én jogaim és a ti kötelességeitek. 

A „Null-acht Fünfzehn” (a német katonaélet egyik jelszava és egy 
„nulla-nyolc tizenötös mintájú” lőfegyver elnevezéséből ered) művészileg 
nem nagy igényű írás. Átlagos szórakoztató regény. A riport mértékével 
kell mérni. Ebben a műfajban azonban hibátlan: friss, mulatságos, feszült-
séggel teli. Kirst kitűnő elbeszélő, dús mesélő kedv jellemzi, egyes jelene-
tei megkapóak. Legfőbb jellemvonása időszerűsége. Témája és a kritiku-
sok reakciója politikumot csinált belőle. A könyv körül óriási vita kelet-
kezett, amely a német határokon is átcsapott és meglehetősen felizgatta a 
kedélyeket. A regény nem irodalmi vita tárgya. Nem művészi értékét 
vizsgálják, hanem mondanivalóját a német laktanyaéletről. 

Megjelenését felháborodás, tiltakozás, sőt gyalázkodás követte. Hihe-
tetlen vihart vetett. Az olvasóközönség két táborra szakadt. Voltak, akik 
örömmel üdvözölték. Végre akadt valaki – mondották – aki a kaszárnyák 
buta, szellemölő és kegyetlen életét pellengérre állítja. Mások hadakoztak 
ellene és minden rosszat elmondtak a szerzőről. Bajtársi szervezetek hatá-
rozatokat fogalmaztak, amelyekben a megsértett katonabecsületnek elég-
tételt kértek. Kifogásolták, hogy a könyv egyáltalán megjelenhetett. 
Rendőrért kiáltottak és betiltását követelték. Könyvkereskedők durva le-
veleket írtak a kiadónak és bojkottal fenyegetőztek. Voltak, akik porno-
gráf sorokat fedeztek fel és ezen a címen sürgették a hatósági közbelépést. 
Volt katonák közölték, hogy a jövendő német hadseregben a szerző elöl-
járói szeretnének lenni. Párisból valaki azt írta, hogy lelki szeme előtt 
látja már a szerzőt mint német emigránst amint a Café Floreban ül. A 
nyugatnémet szövetségi kormány egyik tagja a szerző személyét és eljárá-
sát kifogásolta. Vitatta azt a jogát, hogy mint a Wehrmacht volt „nemzeti-
szocialista nevelő- tisztje” (Nationalsozialistischer Führungsoffizier) 
„j'accuse”-t kiáltson. A miniszter szerint erre nem illetékes. Különös, 
hogy a katonaságról éppen ő fest ilyen képet. Sokan opportunistának kiál-
tották ki. Hivatkoztak arra, hogy mindig kitapintja, mi jó üzlet és témáit 
eszerint válogatja. 1950-ben – mondják – az antifasizmus volt a divat. 
Megírta tehát „Sie nannten ihn Galgenatück” című regényét. Később 
időszerű lett az amerikaiak felé is bíráló megjegyzést tenni. Megszületett 
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a vádirat a megszállók által a háború után létesített internálótáborok ellen: 
a „Sagten Sie Gerechtigkeit, Captain”. Most a német felfegyverzés van 
napirenden, tehát Kirst megírta éles kritikáját a régi katonaélet ellen. Így 
beszélnek ellenfelei. 

Kevés azoknak a száma, akik érzelmektől és személyes érzékenységtől 
mentesen vizsgálják Kirst kritikáját. A nagy többség elutasítja vagy meg-
fontolás nélkül tapsol. (Volt katonák között végzett közvéleménykutatás 
megállapította, hogy a könyv főként őrmestertől lefelé tetszett). Pedig a 
probléma, amelyet tárgyal, alapos megbeszélést kívánna. 

Németországban ismét napirendre került a hadsereg ügye és ebben a 
tekintetben nem elhanyagolandó probléma a katonaság szelleme és a lak-
tanyákban, kiképző táborokban uralkodó légkör. Kirst könyve vádirat a 
drill ellen. Felvetődik a kérdés, elengedhetetlen kelléke-e a hadseregnek a 
drill? Lehet-e jó harcosokat és képzett katonai vezetőket nevelni anélkül, 
hogy az egyént megalázó módszereket alkalmazzunk és a laktanyákban 
félelmi légkört teremtsünk? A katonai fegyelem feltétlen megalázkodást 
kíván. Közel jár az igazsághoz az a nézet, amely szerint az egyéni szabad-
ság megszűnik abban a pillanatban, amikor az újonc áthalad a laktanya 
kapuján. Az apró és fájó gonoszkodásokkal kikényszerített fegyelem 
rombol, alakoskodóvá nevel és visszariaszt a vállalkozástól, a közösség 
munkájában való önkéntes részvételtől. Semmihez sem érteni és nem fel-
tűnni! – ezzel védekezik az egyszerű katona a fenyegető veszélyek ellen. 
Jó és önfeláldozó katonákat lehet nevelni anélkül is, hogy a „hon védői” 
békaugrásban ügessék körül a kaszárnyaudvart. A Null-acht Fünfzehn ez 
ellen a módszer ellen tiltakozik és a múlt helytelen kinövéseit, túlzásait az 
új német hadsereg tervezői figyelmébe ajánlja. 

A laktanyaélet visszásságait és az egyszerű katona bajait másutt is 
megírták, de az erről szóló könyvek sehol sem támasztottak olyan vihart, 
mint Kirst regénye Németországban. A negatív reakció sok szempontból 
érthetetlen és talán csak azzal a beteges érzékenységgel magyarázható, 
amely a háború utáni kollektív ítéletek következtében mindig előtör, ha a 
katonaságról és a hadseregről van szó. Az amerikai James Jones regénye, 
a „From Here to Eternity“ még megközelítően sem váltott ki annyi tilta-
kozást, mint Kirst könyve. Jones a hawai katonai táborról nem fest valami 
épületes képet. Itt is nyúznak egy szerencsétlen gyalogost és halálra kí-
noznak egy másikat. Prewitt közlegény esete alig különbözik Asch őrve-
zetőétől. Az amerikai közvélemény mégis másként kezelte a szerzőt, mint 
a németek egy része Kirstet. Avagy megemlithetnők a francia Pirey 
könyvét. Az „Operations gachis“ egyes szereplői kegyetlenebbek, mint 
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Schultz törzsőrmester és a francia ejtőernyősök kaszárnyaélete kibírhatat-
lanabb, mint Kirst laktanyájának viszonyai. Aki nem ugrik, azt emberte-
lenül elverik, „lélektanilag” öntenek bele bátorságot. Pirey könyvét nem 
minősítették a francia hadsereg elleni alattomos támadásnak és a francia 
katona hősiessége elleni merényletnek. Mi az oka annak, hogy Németor-
szágban annyian felháborodtak? Hiszen a szerző csak azt írta meg, amit 
mindenki úgyis tud. A támadók abban a tévhitben vannak, hogy a hadse-
reget a laktanya rossz szellemével és túlzásaival azonosítják. Kirst nem a 
német katonát állította pellengérre, de egyes altisztek és tisztesek gonosz-
kodásait, a félelmi légkört, amely egyes kaszárnyaudvarokon honossá lett 
és amely a mai szenvedő újoncból a holnapi bosszúálló és kegyetlenkedő 
őrmestert szüli. A bírálat még nem merénylet a nép önvédelmi készsége 
ellen. 

A könyvnek az volt a célja, hogy vitát indítson el és hasznos szempon-
tokat nyújtson az új német katonaság tervezőinek. Ezt a célt azonban csak 
akkor éri el, ha az illetékesek a könyv alapgondolatát megértik és a sze-
mélyes érzékenykedés helyett hideg értelemmel látnak fontos munkájuk-
hoz. Végső soron ezen múlik, volt-e értelme a könyv körül kialakult nagy 
vitának. 
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REMÉNYI JÓZSEF 
Két költő95 

W. B. Yeats. Collected Poems. The Mac Millan Company, New York, 
N.Y. The Collected Poetry of W. H. Auden. Random House, New York, 
N.Y. 

 
G. B. Shaw moralizáló gúnyja, James Joyce Rabelais szókincsével ver-
senyző nyelvi fantáziája s William Butler Yeats tiszta lírája az ír alkotó 
szellem legkülönb kifejezése a huszadik században. Shaw és Yeats az 
„egyensúlyozott” Viktória korban kezdtek írni, amikor ugyan már szó 
esett az „irodalmi válság”-ról s az angol költők közül Ernest Dowson, 
Laurence Housman, Lionel Johnson, Oscar Wilde s mások a művészi 
öncélúság elvét vallották, de nagyjában úgy látszott, mintha az élet és 
irodalom rendjét az eszme és az erkölcs szolgálta volna. Azóta Angliában 
is tudják, hogy a fin de siécle költőinek érzékenysége nemcsak beteg 
idegrendszerüknek megnyilatkozása volt, hanem a valóságnak olyan fel-
ismerése, amely az anyagiasság tombolásától megundorodva Európa kö-
zeledő katasztrófáját éreztette. H. B. Yeats első írásai menekülés a közna-
pi szürkeségtől, az unalomtól s az érdek légkörétől. Az esztendők folya-
mán sokat fejlődött s amikor 1923-ban az irodalmi Nobel-díjra méltónak 
találták s amikor 1939-ben meghalt 74 éves korában, a kritikusok s iroda-
lomtörténészek úgy ítélték meg, mint a modern idők egyik legkiválóbb 
költőjét. 

Költeményeinek gyűjteményes kiadása az angol nyelvű irodalmi világ 
rendkívül jelentős eseménye. A mű nagyszerű képet nyújt romantikus, 
misztikus és impresszionista kísérleteiről s hasonló modorú tökéletes ver-
seiről, ezenkívül élete alkonyán alkotott realisztikus lírájáról. Költészeté-
nek színe, képzeletének mágiája, irracionális zeneisége, metaforáinak 
szokatlansága, olvadó és tömör nyelve, népies és egyéni hangja, a mese és 
a valóság csodálatos játéka érthetővé teszi, hogy tisztelői már életében 
olympusi magaslatra helyezték. Líráján kívül elbeszélő költeményeinek 
egy részét tartalmazza a kötet s egy drámai költeményét. A huszadik szá-
zadban kevés poéta fogta fel hivatását annyira a művészet szellemében, 
mint Yeats, noha az ír nemzeti politika lekötötte figyelmét. Fennköltségét, 
amely egyértelmű volt a kiváltságos lelkek társadalmi fontosságának han-
goztatásával, a fasizmus vádjával illették azok, akik nem tudták vagy nem 
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akarták megérteni. Noha ír költő volt, nem kapcsolható ki az angol iroda-
lomból, mint ahogy a belga Verhaerent sem lehet elválasztani a francia 
irodalomtól. 

Politikai ítéletében alighanem tévedett, de amikor a vulgáris tények 
dölyfével szembehelyezte különös képzeletét, idillikus, rejtélyes vagy 
tragikus műveinek gyöngéd vagy megrendítő szépségét, akkor a nagy-
hangú politikusoknak és demagógoknak el kellett hallgatniok. A szó mű-
vésze volt, a szimbólumok mestere, a sejtelmek dalnoka, aki irtózott a 
modern idők gépies „csalhatatlanságától” s aki az igazat s a szépet egynek 
tekintette. Mint költő szociális problémákkal nem foglalkozott. Elvetette a 
propaganda eszközeit; szinte azt lehet mondani, hogy a vers hatása alatt 
az állandó megújulás lázában élt. A naturalista divat idején, idegenkedve 
a közhelyektől s a közéleti nagyságok tülekedő frázisokban szétrobbanó 
retorikájától, kezdetben érzelmesen, később érett érzéssel s végül a dol-
gok elkerülhetetlenségével számolva, az ír mitológia, saját teremtő ösztö-
ne s formaérzéke segítségével megmutatta, hogy megható s kápráztató 
verseket lehet írni olyan korban, amely a pozitivizmus torzrajzának bizo-
nyult. „We are Adams of a different Eden”, mondotta Yeats, így hangsú-
lyozva azt a nézetét, hogy a költő paradicsoma más, mint az átlagemberé. 
A művészi tisztaság elvét verseire ép úgy alkalmazta, mint színdarabjaira 
s színházigazgatói mivoltában is ehhez az elvhez ragaszkodott. 

Vannak szenvelgő hangú versei (ez a megjegyzés fiatalkori munkáira 
vonatkozik), vannak versei, amelyek inkább indulatosak, mint hangulato-
sak, de sokféle élményt tudott megénekelni; a lélek báját, bánatát, örömét, 
reményét s csalódását annyiféleképpen tudja érzékeltetni, a természet, élet 
s halál viszonyát annyira egyéni módon tudta kifejezni, hogy alkotó bősé-
ge mellett fölöslegesnek látszik a gyengébb műveire történő utalás. Büsz-
ke volt, de nem gőgös. Az ír néppel azonosította magát. Lelke vendégül 
látta népének regéit s legendáit. Az igézet ihletében teremtett, meglátva s 
megláttatva a szétválasztó s egységesítő erőket az élet s művészet útján. 
Lírája vallomás abban az értelemben, ahogy Goethe önmagát jellemezte, 
mondván, hogy művei egy nagy vallomás töredékei. Verseinek techniká-
jában nincs rutin, hanem a mindig újat felfedezőnek frissessége. Élete 
alkonyán is, amikor a hazatért Don Quijoteként ráébredt az álmok hiúsá-
gára, nyelvének páratlan színe s zenéje, képeinek újszerűsége úgy hat, 
mint aki a képzelet ösztönös tájékozódásával nem alkudott meg. Számos 
költeménye, Mallarméhoz hasonlóan, azt a benyomást kelti, mintha csak 
az avatottaknak szólnának. 
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Élete vége felé mindjobban a múlandósággal számolt. De képzeletét 
ekkor sem érezte halálraítéltnek. Az öregedő férfi makacs szenvedélyével 
írt; a lét prózáját költői daccal vette tudomásul. A fantázia pompájával 
szembeállította a tűnő végzet szomorúságát s felelősségét. Olyik verse 
megrázkódtató; mintha törött tükörben látta volna vénülő arcát, a közele-
dő elmúlás jelenlétében varázslatos múltjára emlékezve. 

A vers, amely Horváth János kiváló meghatározása szerint a ritmusos 
beszéd egyik fajtája, nem egy esetben olyannak tűnik, mintha egyenesen 
az élőbeszédből fejlődött volna. Akár a megfoghatatlant próbálja érzékel-
tetni bűvölő szuggeszcióval, akár a megfoghatót az értelem szenvedélyé-
vel, a huszadik század egyik legszámottevőbb angol költőjének, W. H. 
Auden-nek költeményei gyakran az élőbeszéd folytatásaként hatnak. Ver-
seinek gyűjteményes kiadása gazdag anyagával arra utal, hogy ösztönösen 
és tudatosan, közvetlenül s bonyodalmasán, igazi költő fejezi ki érzéseit s 
gondolatait. Auden 1939 óta Amerikában él. Ifjúkori költői megnyilatko-
zása óta, amikor Stephen Spender-rel együtt a „baloldali” angol költészet 
„enfant terrible”-je volt, világnézetében s alkotó modorában nagy változá-
son ment át. Nyugtalan lélek, ám éhes a fegyelemre; fegyelmezett lélek, 
ám a mai idők ideges és idegesítő kultúrájában nem engedheti meg magá-
nak azt a fényűzést, hogy a nyugtalanságtól teljesen megszabaduljon. Ur-
bánus ízlésű, aki a romantikus titánkodást elveti; reformer természetű is, 
azzal a meggyőződéssel, hogy Thackeray „Vanity Fair”-jének világa gye-
rekjáték ahhoz a valósághoz képest, amellyel a mai korban a hiúság vá-
sárján találkozunk. Társadalmi s egyéni lélektan, érzéki s ideális szere-
lem, művészet, erkölcs és vallás – ebben a világban mozognak problémái. 
Műveinek lényege a pszichológiai feladatok költői körülírása. Érthető, 
hogy egyik versét Freud emlékének ajánlotta. Viszont egyik legjobb ver-
sére a halott Yeats ihlette. 

Auden a huszadik század zűrzavarában tisztán akar látni. Képzelete in-
kább értelmi, mint érzelmes; izgalmában is tárgyilagosságra törekszik. 
Szereti leleplezni a butaságot, igazságtalanságot s kegyetlenséget. A mo-
dern élet kérdései költői érzékenységgel foglalkoztatják s a gondolkodó 
kötelesség tudatával. Művelt angol családból származik, kitűnő nevelést 
kapott. Az oxfordi egyetem hallgatója volt. Kora ifjúságától póznak látta 
az előkelőséget, de fiatal évei lázadó szellemében is nem a byroni hevülé-
kenység jellemezte, hanem az értelem erkölcsi üteme. A spanyol polgár-
háború idején a „kihasznált néppel” rokonszenvezett, ami azonban nem 
vágta el útját angliai elismerésének. 1937-ben az angol király „költői ér-
mével” tüntették ki. Alkotásainak egyik fogyatékossága, hogy elvontságra 
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hajló gondolatmenetét nem tudja következetesen meghatározni s bírálói 
szerint a társadalmi igazságról csupán elméletei vannak. Elvontságra haj-
lamos természetének tudható be, hogy jelképei olykor megmagyarázhatat-
lanul homályosak vagy erőltetettek. Sajátságos, hogy megverselt aforiz-
máknak tetsző műveiben vagy túlságosan elvont jellegű költeményeiben 
is az élőbeszéd visszhangját halljuk. Technikája kitűnő, ugyanakkor el-
utasítja az avult formákat s inkább a szó vitalitásában bízik, mint a szer-
kezet tökélyében. 

Auden korszerű költő. Jónéhány versében a monológ feltartóztathatat-
lan áramával, a stilizált ballada hangján vagy drámai lüktetéssel, néha 
beszélgetően – mintha a sorssal vagy az olvasóval társalogna – fejezi ki 
véleményét az egyén s a társadalom kóros állapotáról. Ismételten rámutat 
az ember állati természetére. Költeményein végigvonul a bűntudat, és az 
elemző s kutató léleknek az a visszafojthatatlan vágya, hogy tapasztalati s 
metafizikai távlatban megértse az élet következetlenségeit. Váratlan asz-
szociációi Franz Kafkára emlékeztetnek. Újabban Kierkegaard filozófiá-
jában keres biztonságot. A társadalom fejlődését az emberi lélek nemese-
désétől teszi függővé. Ez a szempont ellentmond fiatalkori felfogásának, 
amikor elsősorban társadalmi szerepében ítélte meg a halandót. Jóllehet 
semmiféle tételes vallással nem ért egyet, mitikushangú verseiből arra a 
következtetésre juthatunk, hogy mint vezekelő, az élet lelki építményének 
megbízhatóságát óhajtja. Talán legjobban úgy jellemezzük Audent, hogy 
egy neurotikus kor költője s műveiben a neurózist a mesterségbeli fölény 
sem tudja mindig megszüntetni. 
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BOGYAY TAMÁS 
Középkori magyar történetírás96 
C. A. Macartney: The Medieval Hungarian Historians. A critical and 
analitical Guide. Cambridge University Press 1953. 190 1. 

 
A könyv, alcímének megfelelően, két részből áll. Először összefoglalóan 
ismerteti a középkori magyar történetírást, aztán egyenként veszi sorra a 
forrásokat, ismerteti kézirataikat, kiadásaikat, keletkezési idejüket, érté-
küket Ez a második rész, gyakorlati kézikönyv jellegű. A szerző külföldi-
ek számára bevezetőnek szánta a magyar történelem középkori elbeszélő 
forrásainak használatához. 

Macartney nevét jól ismeri a magyar közönség. Angol létére szakértő-
vé képezte ki magát a magyar történelem két egészen különböző terüle-
tén; a korai középkorban és a legújabb korban. A tudósok rendszerint 
megszeretik kutatásuk területét, sőt többnyire épp bizonyos érzelmi kap-
csolat szokta felkelteni a tudományos érdeklődést. Hogy mi irányította 
Macartney figyelmét Közép-Európa keleti részére, elsősorban Magyaror-
szágra, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy alaposan megismerte a magyar 
életet és alighanem az egyetlen külföldi szakember, aki ismeri a középko-
ri magyar történelem rendkívül bonyolult kérdéseit. 

Mi magyarok – és a szomszédságunkban élő többi nemzet is – külön-
leges hálával és elismeréssel tekintünk a nyugatiakra, akik érdeklődnek 
irántunk. Barátainknak tartjuk őket, többnyire joggal. Az emigráció tán 
még inkább számon tartja az ilyen barátokat és elesettségében még többet 
hivatkozik rájuk. Tizenöt éve még kitüntetések, ünnepi lakomák jártak 
volna Macartney-nek háború utáni magyar tárgyú munkáiért. Az, hogy 
épp a háború után írta meg és adta ki őket, csak azt mutatja, hogy önzet-
len, igazi tudományos érdeklődés vezeti. Ezért voltaképp igazságtalanok 
vagyunk vele szemben, ha – mint a legtöbb ismertető – elsősorban „baráti 
megnyilatkozások”-ként értékeljük műveit és vigasztalásként mai helyze-
tünkben csak a magyarságra kedvező és a magyar tudósok teljesítményeit 
méltató részeket emlegetjük. Macartneynek mint történetírónak legjel-
lemzőbb vonása az igazságszeretet. Nézeteinek egyoldalú beállítása ellen 
bizonyára ő maga is tiltakoznék. Neki tartozunk tehát avval, hogy első-
sorban arra mutatunk rá, ami nem egyezik a magyar kutatás eredményei-
vel. Annál is inkább, mert könyvében épp ez a lényeges. 

                                                           
96 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 5. számában. 
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Több mint harminc éve jelent meg Hóman Bálint híres munkája a 
Szent László-kori Gesta Ungarorum-ról. Hóman Albericus troisfontaines-
i szerzetes világkrónikájának magyar adataiból töredékesen rekonstruált 
u. n. Somogyvári Krónikából, mint a legrégibb korunkra jutott szövegvál-
tozatból kiindulva vizsgálat alá vette a XII – XIV. századi hazai forráso-
kat és számos külföldi történeti munkát. Megállapítása szerint valameny-
nyinek közös ősforrása egy Szent László korában irt munka volt, amely-
nek folytatásai és leszármazottai mintegy családfába foglalhatók. 

Macartney a leghatározottabban elveti a Hóman-féle egységes ősfor-
rásból való származtatást. Igaz, hogy a kérdéseket is másként teszi fel. 
Nem a legrégibb magot, hanem elsősorban a közvetlen forrásokat keresi a 
ránk maradt szövegek vizsgálatában. Eleve felteszi, hogy a középkori 
szerző mindig kompilátor volt, vagyis a keze ügyébe eső legkülönfélébb 
forrásokból szerkesztette művét. Eközben minden lelkiismeretfurdalás 
nélkül változtatott az előtte fekvő szövegeken. 

Macartney tehát lépésről-lépésre megy visszafelé, aprólékos és fárad-
ságos munkával. Természetesen tekintetbe veszi és felhasználja a magyar 
kutatók eredményeit is, de különös figyelmet szentel a velünk szomszé-
dos népek, elsősorban a lengyelek középkori történetírásában található, 
első pillanatra sokszor fantasztikusnak látszó magyar vonatkozásoknak. 
Végül ő is eljut a XI. századhoz, de az általa kibogozott szálak nem fut-
nak mind össze. A középkori magyar történeti forrásokat nem tudja és 
nem is akarja egyetlen törzsből kihajtó családfába foglalni. A kapcsola-
tok, kölcsönzések oly bonyolultak, hogy grafikailag nem is szemléltethe-
tők. 

A XI. században szerinte legalább két alapvető munka íródott, nem is 
beszélve a szentek legendáiról. Az egyikben még tisztán német forrásokat 
dolgoztak át vad magyar szellemben, a másik már hazai anyagot foglalt 
írásba. A magyar történetírás első korszakára jellemző a pártosság, a még 
pogánykori szemléletre visszavezethető érdeklődés a személyiség, a hős 
iránt, amely a keresztény királyság korában az intézményre megy át és 
végül a szent korona tana kifejlesztéséhez vezetett. A krónikás formával 
szemben az elbeszélő, gesta-tipus uralkodik. Az első magyar történetírók-
nak egész Európában páratlan irodalmi képességeik, elsősorban drámai 
ábrázoló tehetségük volt. 

Hóman Bálint ,,A magyar történetírás első korszaka” című tanulmá-
nyában körülbelül ugyanezt a tárgyat dolgozta fel. Az olvasó, még ha nem 
is győzték meg Macartney érvei, kénytelen elismerni, hogy az angol sok-
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kal elevenebb és emberileg valamiképp hihetőbb képet ad, mint 
Hómannak nem kevésbé éleselméjű fejtegetései. 

Macartney tisztában van azzal, hogy a szövegelemzés és szövegkritika 
nem, öncél, hanem csak eszköz. Mégis az a benyomásunk, hogy vérbeli 
forráskutató volta némi korlátot állít eléje. Kitér a magyar középkori tör-
ténelem számos lényeges kérdésére, de ítéletében érzésünk szerint túlsá-
gosan kötik a szövegek. A korai magyar történet legtöbb kérdése nem 
oldható meg a többi történeti tudományágak, a nyelvtörténet, helynévku-
tatás, régészet, történeti néprajz stb. segítsége nélkül. A hunhagyomány 
kérdése, azaz tudtak-e és mit a régi magyarok, vagy legalábbis az Árpád-
ház, Attiláról és népéről, valamint az eredetmondák mind olyan problé-
macsoportok, amelyeket csupán a szövegkapcsolatok kutatásával nem 
lehet felderíteni. A szövegkritikus joggal lehet szkeptikus, de számolnunk 
kell avval is, hogy 6 – 700 év távolából akárhányszor mi vagyunk azok, 
akik nem értjük már az akkor leírt szavak és mondatok igazi, eredeti ér-
telmét. 

A szerző szándékosan nem terhelte könyvét teljes bibliográfiával és 
jegyzetek tömegével. Kár, hogy a háború utáni szakirodalmat már nem 
vette tekintetbe. Szívesen olvastuk volna például véleményét Györffy 
Györgynek „Krónikáink és a magyar őstörténet” című 1948-ban megje-
lent művéről, amely jórészt ugyanazokat a kérdéseket tárgyalja. 

Macartney, mint az előszóban írja, meg van győződve, hogy a lényeges 
kérdésekben neki van igaza, de el van készülve arra is, hogy egyes dol-
gokban el kell majd ismernie tévedését. Az igazi tudósra valló szerénység 
nyilatkozik meg ebben az előzetes és önkéntes önkritikában. 
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JUHAR JÓZSEF 
Regény egy munkáspapról97 

Béla Just: Der Lastträger Gottes. Echter-Verlag, Würzburg, 329 lap. A 
francia kiadás címe: Mission á Paris. A fordítás René Michel munkája. 

 
A most elhunyt kiváló író regényének két alaptétele az ismert keresztény 
paradoxon: a passió annyi mint actio, a halál annyi mint születés. A szol-
gálat, lemondás és önátadás a paradoxonban ellenértékére emelkedik. 
Dekroa Zoltán, a pap, a Párizsba menekült pesti intézeti prefektus a para-
doxon ajtaján lép be. Tudott dolog, hogy minden menekülőt két gondolat 
mozgat: valami elől és valami felé. Valamit elhagy és valamit el akar érni. 
A külső szabadság elnyerése után érzi először, hogy ismét válaszút elé 
került: a belső szabadságért a külsőből valamit el kell hagynia, nem hasz-
nálhatja korlátlanul s főként nem kizárólagosan, ha a belsőt nem akarja 
veszélyeztetni. 

Dekroa természeténél fogva félénk, gyermeteg, álmodozó. („Az illúzi-
ók és álmok mindig erősebbek, mint a tények. Könnyű, foghatatlan flui-
dumok, mindenen átszűrődnek, mint az átható illat.”) Emberkerülő pap, 
„gyávaságból és kalandvágyból” szökött el otthonról, a megismerés és 
cselekvés normális sorrendjét nem egyszer fölcseréli (ösztönösen sejt, 
aztán cselekszik, végül megokol), de az éjszakai munka a Sainte Chapelle 
rakodó-pályaudvaron, amelyre az otthonmaradt papok és hívek iránti szo-
lidaritásból szánja magát („Ezzel tartozom nekik és magamnak.”), meg-
szabadítja őt egy óriás tehertől, amit a külső szabadság kecsegtető kilátá-
sai raktak vállára. Ez az első paradoxon: „visszamenekülés” a megkötött-
be, ami lényegében felszabadítás az egyszerű, őszinte, változatos és iz-
galmas cselekményre. Paptársa – a cisztercita P. Tóth – akivel Pesten 
együtt látogatta a Szent István Akadémia gyűléseit s akivel rövid időre 
megszállt Párisban, Istent a megszokott módon szolgálja: misézik, prédi-
kál, a táborokat, kórházakat, börtönöket látogatja. Dekroa még azt is eltit-
kolja, hogy pap. Késő délután jár a Saint-Denis templomba misézni, ami-
kor a sekrestyésen kívül egy árva lélek sincs ott és munkás-társai közül 
senkit sem akar megmenteni, senkire sem akar hatni (fél az éjféli pihe-
nőktől, amikor illik velük teát inni a melegedőben), senkit sem akar bará-
tul fogadni. (Barrat, a jószívű, tapasztalt, autodidakta „vörös” önmaga 
kínálkozik fel.) Tar élet, tar környezetben: beéri ennyivel s hogy a kétség-

                                                           
97 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 5. számában. 
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telen személyi áldozat nagyságáról ne is képzelődhessék, vállalkozását 
maga és mások előtt banális kenyérkereseti szükségességnek tünteti fel. – 
A második paradoxont a kis Philippe-pel való utcai ismerkedés készíti 
elő. A hulladékot gyűjtő kisfiú azon az ajtón nyit Dekroa szívébe, amelyet 
a volt intézeti prefektus véletlenül, vagy akarva – ki tudná megmondani – 
a tizedrangú Hotel Viktóriában is nyitva hagyott. Philippe még nem jár 
iskolába, de már sokat tud: a nyomor naponként előveszi és oktatgatja. 
Édesanyja, a fiatal, csinos, komoly Madame Royné, éjjelenként fulladoz-
va köhög és lázas, nappal könyvet köt, ha munkát kap. De manapság az 
emberek nagyon kevés könyvet köttetnek, és ezért Madame Royné kény-
telen piros felöltőjében az utcára menni és ott ismeretlen férfiakra moso-
lyogni. Dekroa fakó életét teljesen új irányba tereli a tragédia felfedezése. 
A magányos munkásból előlép a szociális ember, sőt abban a pillanatban, 
amikor a szükség úgy kívánja: a pap. Caritas és felelősségérzet, ami őt a 
tüdőbajos asszonyhoz és Philipphez kapcsolja: az az ember, aki Philipp-
nek karácsonyra kis vonatot vásárolt, feloldozza bűneiből a haldokló Ma-
dame Roynét a szanatóriumi szobában. A halál elviszi a fiatal asszonyt és 
ráhagyja a csendes, koraérett, alkalmazkodó fiúcskát. – Könnyen el lehet-
ne képzelni, hogy a cselekmény itt megáll s hogy a regény e képpel zárul: 
a volt nevelő lemondásáért megkapja a jutalmat az engedelmes árva ra-
gaszkodásában. Nem céltalan az élete, teremtett valamit a gyakorlati sze-
retetben és megmutathatja Philippnek, merre visz a szentek útja. Just 
azonban ügyes kézzel visszavezeti olvasóját ebből a vonzó, illatos kertből 
a második paradoxon pusztaságába: előkerül Philippe törvényes apja – 
egy erkölcsi halott – és Dekroa, a lelkek hivatott pásztora, átadja Philippet 
az ismeretlen Párizsnak. Ez a látszólagos kegyetlenség nem más, mint a 
szeretet leple alatt megbúvó önzés eltemetése: Philippe kis testének mele-
ge annyira hozzátartozott az ágyához, szobájához, életéhez, hogy a belső 
szabadság lassankint veszendőbe indult. Dekroa ismét egyedül marad, de 
lényegében kiszabadítja magát abból az elszigeteltségből, amelybe csak 
az önző szeretet tudja az embert belekényszeríteni. A kegyelem minden, 
Isten csak az áldozattal tud valamit kezdeni és az ember nem adhat Isten-
nek – végeredményben magának – semmi más fogható valóságot az áldo-
zaton kívül. Ez a regény kifejlete. Dekroa a francia munkáspapok sorába 
lép, akik – mint Just találóan írja – a felebarátot nem önmagáért, hanem 
Istenért szeretik. 

A kétségtelenül remek tárgyú regénynek vannak szerkezeti hibái. Pél-
dául a valószínűtlenségek a rakodó-pályaudvar világának leírásában, za-
varó bőbeszédűség, riport-szerű leírások, a napló-betétek mesterkéltsége, 
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hogy csak a legfőbbeket említsük. Az az érzésünk, hogy Just nem állt 
mindig a kellő viszonyban (wohltemperierte Nähe és wohltemperierte 
Ferné) regénye tárgyával, és ujjai többször elfáradtak míg alakjait gyúrta. 
Néhány mesteri oldal – (például a templomi jelenet Barrat-val, Philippe 
első látogatása, a P. Maurey-val való beszélgetés és a Marcadet-hídról 
való éjszakai szemlélődés gyönyörű, tiszta költészete) – hogy itt is csak a 
fontosabbakat említsük – mutatja, milyen irigylésre méltó leíró-képessége 
volt Justnak és hogy milyen nagy regénynek adhatta volna a Mission á 
Paris címet, ha az első laptól az utolsóig együtt szenvedett volna alakjai-
val. A paradoxon nemcsak a jó írás előfeltétele: az író sem lehet meg nél-
küle. Alea iacta est. – Just Béla bizonyára jobban tudta, hogy mi a hiba és 
mi az erény regényében, mint kritikusai. 
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KOVÁCS GÁSPÁR 
Potemkin új megvilágításban98 

G. Solovejtchik: Potemkin-Soldat, Staats-mann, Liebhaber und Gemahl 
der Kaiserin Katharina der Großen. Fretz und Wasmuth, Zürich. 

 
„La favorite”, vagyis a kegyencnő elnevezésű udvari méltóságot XIV. 
Lajos francia király teremtette. Nemsokára valamennyi európai udvarban 
követték példáját. IV. Henrik koráig az uralkodóknak nem voltak ke-
gyencnőik, csupán morganatikus házasságok kötése volt divatban. Az 
európai királyok kénytelenek voltak a Lajos teremtette új divathoz iga-
zodni. II. György angol király, noha igen szerette feleségét és I. Frigyes 
porosz király, noha törékeny és vézna alkatú volt, hamarosan választott 
magának egy-egy kegyencnőt. Oroszországban, ahol a trónon hetven esz-
tendőn keresztül asszonyok ültek, ezt a fontos udvari méltóságot termé-
szetesen egy hímnemű személlyel kellett betölteni. Ivanovna Annának 
egy kegyence volt, Bühren vagy Bírón volt a neve. Petrovna Erzsébetnek 
kettő, Razumovszkij és Suvalov. II. Katalinnak negyvennégy év alatt hu-
szonegy. És pedig ebben a sorrendben: 1752-től 1758-ig, amikor még 
boldogtalan felesége volt a trónörökösnek, csupán Grigorij Orlov, aki 
tizenegy esztendeig szolgált magas hivatalában. De negyven éves korában 
1772-től 1780-ig Katalinnak egymásután kilenc kegyence volt, a követke-
ző tíz évben pedig kilenc. Életének utolsó szakaszában a hatvan éves 
uralkodónő megelégedett egyetlen kegyenccel, a serdülő korú Plató 
Zubovval. 

A szenvedélyes hölgy kegyenceinek sorában ötödik volt Grigorij 
Alexandrovics Potemkin. A vidéki nemesség egyszerű soraiból szárma-
zott, de aztán érdemeiért a Római Szent Birodalom hercegévé emelték. A 
„fenséges úr” címzés illette meg. Szolovejcsik könyve Potemkinről az 
újabb kutatások eredményeit foglalja össze, noha a kép, amit elénk tár, 
nem nagyon különbözik a kortársak, például Segur francia nagykövet 
véleményétől. 

Két sajátosság különböztette meg Potemkint a többi kegyencektől: 
nem fensőbb parancsra, de önként ajánlkozott a császárnői hálószobában 
szolgálattételre; azonkívül – amint mondják – nem csupán adoniszi szép-
ség volt, de igen éles eszű férfiú. 
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A kegyenci méltóságba történő beiktatásnak megvolt a maga íratlan 
szertartása. Potemkint kivéve a Gondviselés nem tüntette ki fényes érte-
lemmel a cárnő kegyenceit, mégis túlságosan sok érdek ütközött szemé-
lyükön keresztül, úgyhogy ha megbuktak, rendszerint megbukott a kor-
mány is. A kor diplomáciai jelentéseiben hűségesen követhetjük minden 
egyes válság történetét. 

A beiktatás mindig egy és ugyanazon szertartás szerint ment végbe. 
Bruce grófnő udvarhölgy feladata volt, hogy kipróbálja a jelöltet. Ebben a 
minőségében a grófnőt „éprouveuse”-nek nevezték. Kegyvesztett lett, 
amikor az egyik jelölttel meg akarta ismételni a próbát, amely igen kielé-
gítő volt. Egy olasz költő, Giambattista Casti megénekelte a nemes dámát 
Poema Tartaro című művében, Turfaná-nak nevezve őt. Protaszofnét 
nevezték ki helyébe. Miután az udvarhölgy kipróbálta a jelöltet, az udvari 
orvos, a skót születésű dr. Rogerson egészségügyi vizsgálatnak vetette 
alá. Midőn így ez rendben volt, a kegyencet kinevezték a cárnő első tábori 
szárnysegédének. Azonnal százezer rubel jutalmat kapott és tizenkét ezer 
rubel havi fizetést. Ezenkívül szolgálati lakást, amely egy benső lépcső 
által összeköttetésben volt a császárné lakosztályával. Potemkint felmen-
tették a próba és az orvosi vizsgálat alól. A cárnő az 1763 évi államcsíny 
idején vette észre őt. A többiről Potemkin maga gondoskodott. 

Nagy volt a boldogság, de csak rövid ideig tartott. Potemkin a szerző 
szerint kiváló férfiú volt nemcsupán a physique tekintetében, de megvolt 
minden tehetsége, ami e kényes role-hoz szükségeltetik. 

Szolovejcsik szerint Potemkin valódi államférfi volt. Szeszélyes a poli-
tikában, mint a szerelemben, olykor frenetikus, olykor apatikus, de min-
dig eltökélt és módfelett ügyes. A szerző részletesen tárgyalja Potemkin 
diplomáciai működését, tárgyalásait Angolországgal és Franciaországgal, 
továbbá a császári terveket Konstantinápoly körül. 

Potemkin mélységesen vallásos volt. Ez nem akadályozta meg abban, 
hogy nővérének mind az öt leányát, egyiket a másik után, meg ne hódítsa, 
ugyanakkor, amidőn – mint mondani szokás – „bűnben élt” a cárnővel. 
Grigorij Orlov is szerette volna házasságra bírni Katalint, de Panyin kül-
ügyminiszter megakadályozta a becsvágyó férfiú terveit. Potemkin ügye-
sebb és szerencsésebb volt. Szolovejcsik szerint 1774-ben vezette oltár 
elé Katalint a Sampsonievszki templomban. Ezt a feltevést az újabb kuta-
tások megerősítik. Számos levél került elő, amelyben Katalin „kedves 
férjemnek” szólítja Potemkint. 
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Miután a házasság szerencsésen megköttetett, Potemkin nekilátott poli-
tikai tervei megvalósításának. Nélkülözhetetlen minisztere lett tulajdon 
feleségének. 

Ügyessége ekkor nyilvánult meg igazában. Rájött, hogy politikai tény-
kedéseit célszerűbb elválasztani a császárnői hálószobától. Potemkin ide-
ges természetű volt: Katalin, aki tizenegy esztendővel idősebb volt nála, 
viharosan és szenvedélyesen szerette őt. A boldogságot gyakran dúlták fel 
heves szerelmi összetűzések. Potemkin hamarosan belátta, hogy eképpen 
nem folytathatja szerepét. Csak úgy őrizhette meg politikai tanácsadói 
méltóságát, ha lemond az érzelmi kapcsolatokról. Szolovejcsik számos 
eddig ismeretlen dokumentum segítségével töviről hegyire bemutatja az 
óvatos és tapintatos munkát, amit e téren Potemkin végbevitt. Tekintve 
Katalin természetét, sürgősen szükség volt egy újabb kegyencre. Meg 
kellett győzni arról, hogy ő maga válassza ki az új kegyencet. Potemkin 
érzékeny idegrendszerét ezután már nem tette próbára veszedelmes vi-
szonya a cárnővel és a birodalom szolgálatában nyugodtan gyakorolhatta 
kettős méltóságát: miniszterelnök volt és a császárnéi hárem legfőbb őre. 
Plató Zubov váratlan felbukkanásáig tizenöt kegyence volt még Katalin-
nak, akiket mind tulajdon férje választott neki. 

Tanulságos könyv, amely érdekesen mutatja be a világ kormányzásá-
nak bonyolult módszereit. 
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KOMJÁTHY ALADÁR 
Pap, költő, mártír99 
Emlékezés a tíz éve agyonlőtt Kaj Munk-re. 

 
Kaj Munk, a legnagyobb dán drámaíró már gyermekkorában sokat szen-
vedett. Alig volt egy éves, amikor apja, a Laaland szigetén fekvő Maribo 
kis város cserzővargája tüdőbajban meghalt. Nemsokára követte anyja is. 
Mindenki bizonyosra vette, hogy a vézna, beteg kisfiú se éli túl őket. 
Hogy a sokféle hivatalosságot és főként kiadást elkerüljék, az ő nevének 
is helyet hagytak a fejfán. A törékeny kis életet gondjaiba vevő paraszt 
házaspár isteni csodának tulajdonította, hogy mégis életben maradt. A 
keskenymellű, gyöngekarú gyermektől azonban nem sokat várhattak a 
mezei munkában. Így hát papnak adták. Egy kis eldugott falu, Vedersö 
lelkésze lett. 

A halál Kaj Munköt már első éveiben – nem fölösleges itt a szó – 
exisztenciálisan bántotta. Elvitte apját, anyját, nagyanyját, és azután is, 
élete minden fordulópontján felbukkan egy-egy koporsó. Nem csoda, ha 
diákkorában népe legnagyobb gondolkodója, Sörén Kierkegaard írásainak 
vonzásába került. A „Sein zum Tode” Kaj Munk életében nem kamaszos 
póz vagy esztétikai rajongás. Neki a szó szoros értelmében ez volt az élet. 
Mint papnak azonban a feltámadást kellett hirdetnie. Működése első évei-
ben történt, hogy egy fiatal parasztnak a felesége gyermekágyban meg-
halt. A temetésen Kaj Munk a sújtott ember „miért”-jére adós maradt a 
felelettel. 

Ekkor már megírta első drámáját, az „Idealistát”. Mivel kéziratára a 
kopenhágai királyi színház sokáig nem válaszolt, maga kereste föl a szín-
ház akkori irodalmi tanácsadóját, Hans Brixet. Azt a tanácsot kapta tőle, 
hogy a várakozás hátralévő idejében írjon még egy drámát, „amelyben 
végre-valahára komolyan vennék a parasztokat”. (Hurtig svandt den lyse 
Sommerj Kaj Munk 1924 – 1944. Hans Brix emlékezései Kaj Munkről.) 
E jótanács és az említett temetés sugalmazta Kaj Munk legnagyobb mű-
vét, az „Ordet”- et. (Magyarul: ige.) Arra a miértre próbál megfelelni 
benne, amelyre a nyitott sír fölött nem tudott válaszolni. Az utolsó felvo-
násban egy széplelkű pap egy fiatal paraszt asszonyt búcsúztat a temető-
ben. A múlandóságról szónokol. Mindenről van szava, csak arról nincs, 
hogy a koporsóban egy kilobbant élet nyugszik, holtan, menthetetlenül. 
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Ekkor egy magát őrültségében Krisztusnak hívő, majd csodálatosan újra 
kijózanodó theológus, Johannes, föltámasztja a halottat. E jelenetet sokan 
bírálták. Kaj Munk egyházi felettesei is összevonták a szemöldöküket. 
Ahogyan a darabban is csak a szektáns, vagy hitetlen dán parasztok látnak 
és hisznek, az egyház hivatalos képviselője, Bandbul lelkész úr, tiltakozik 
a Krisztus nevében cselekedett csoda ellen. 

Kaj Munk, a dán parasztok papja, realista. Drámáját az értette meg, aki 
a feltámadás valóságát olvasta ki belőle. A pap a hit bizonyosságával pré-
dikál. Az író azonban az időben ábrázolja, mintegy kézzel foghatóvá teszi 
az örökkévalóságot, a feltámadást. A skandináviai protestáns lelkész mű-
vében mintha a Karamazov testvérek híres látomásának, a „Nagy 
Inkvizitornak” és Kazantzakis „Krisztust újra megfeszítik” című regényé-
nek keleti kereszténysége születnék újjá. 

Kaj Munk drámáinak legtöbb alakja a dán parasztok mindennapi életé-
ből lép elénk. Az egyik, az öreg Mikkel Borgen, netúri lázadó. Grundtvig 
követője, aki költő, pap és politikus volt egy személyben. A parasztok 
lelki, kulturális és szociális felemelkedéséért harcolt. Széttörte a dán feu-
dalizmus bilincseit és híveit a hit nevében sorakoztatta a hivatalos egyház 
megkövült, hideg okossága ellen. Mikkel Borgen elkeseredve látja, hogy 
az utódokban már Grundtvia „fennkölt és nemes veretű keresztyénsége” 
is üres formává, utánzássá korcsosul. Legkedvesebb fiát papnak adja, 
hogy – mint a dán kifejezés mondja – ,,ő öntsön több rumot a puncsba”. 
Reménye azonban nem válik be. Fia, Johannes, akit megcsapott Kierke-
gaard szelleme, beléőrül a halál és a feltámadás titkainak feszegetésébe. 
Ez a Johannes, akárcsak Grundtvig, azon évődik/ hogy vissza lehet-e még 
vezetni az egyházat a régi keresztyén hithez? S ha lehet, az egyház szer-
vezetein belül is lehet-e, vagy szét kell robbantani az eddigi kereteket? A 
kérdés legegyszerűbb megoldása a Kaj Munk darabjaiban is fölbukkanó 
Szektáns parasztok néma forradalma, ők, mint Péter, az „Ordet” cipész-
ből lett pietista prédikátora, vagy a ,,Kaerlighed” eszelőssé vadult pa-
raszt-prófétája, Sylvester Andreasen, az okossá romlott egyház temploma-
inak tövében gombamódra szaporodó imaházakba húzódnak, ahol a ten-
ger áradásaitól és a tüdővésztől tizedelt együgyű nép mégiscsak az evan-
géliumból táplálkozik. 

Hogyan egyeztessük össze hitünket és szeretetünket? – ez Kaj Munk 
másik nagy problémája. „Kaerlighed” (magyarul: Szeretet) című drámá-
jának főhőse egy Kargo nevű pap, aki szereti híveit, s noha ő maga nem 
hisz, e szeretet nevében hitetlenül is ki szeretné fejezni a szavakat nem 
találó egyszerű hívők hitét. A parasztok azonban nem kérnek ajándékából. 
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Aláírást gyűjtenek az Antikrisztus ellen és elcsapatják. Amikor haldokol-
va, végkép egyedül marad, a megfeszített Krisztus így szól hozzá a szoba 
faláról: „Nem az a fontos, hogy te hiszel énbennem, hanem az, hogy én 
hiszek tebenned.” De a „Kaerlighed” hőse egy másik kérdéssel is viasko-
dik. A szerelem problémája ez, melyet Kaj Munk Dávidról és Bethsabéról 
írt drámájában is feldolgozott. Fölment-e a szeretet az általános erkölcsi 
törvények alól? Kaj Munk így válaszol: „A szeretet több, mint a törvény.” 
Hanem a határokat ő sem vonhatta meg. 

Kaj Munk irodalmi tevékenysége sok vihart kevert föl. Legnagyobb 
írói érdeme kétség kívül az, hogy egyszerre transcendens és realista. 
Alakjai, a hús és vér dán parasztok, élők is és jelképek is: az örök kérdé-
sek öntudatlan hordozói. 

A dán pap vívódó, munkás életének századunk nagy nyavalyája, a faji 
őrület vetett véget. Amikor a szennyes hullám Dánián is átcsapott, Kaj 
Munk azonnal fölemelte szavát. Először drámában tiltakozott. „De Herer 
Dommere” című egyfelvonásosa megbélyegzi az idegen betolakodókat. 
Később ő maga is a szószékre lépett. A kis Vedersö templomában, vagy a 
kopenhágai dóm ezrekre menő hallgatósága előtt ugyanazzal a szent 
nyíltsággal kiáltott a zsarnok ellen. A prédikátor szigorával ostorozta a 
meghúnyászkodókat és kérlelhetetlen ellenállásra buzdította híveit. Az 
igazság győzelmét hirdette. Lelkészségének huszadik évfordulójára mon-
dott beszéde után elhurcolták. Útközben, minden kihallgatás és bírói eljá-
rás nélkül koncolták fel. 

Kaj Munk, a legnagyobb dán drámaíró, a szeretet s a feltámadás Krisz-
tusának hirdetője életét adta eszméiért. 
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BORBÁNDI GYULA 
Művész-sors a zsarnokságban100 
Haris Eisler: Johann Faustus. Opera három felvonásban. Kelet-Berlin. 

 
Öt esztendővel ezelőtt amerikai emigrációjából hazatért egy neves német 
író és zeneszerző. Útközben Svájcban nyilatkozott az egyik lapnak. A 
nyilatkozat a következő címmel jelent meg: „A szabadságot választot-
tam”. Amikor Keletnémetországba megérkezett kijelentette, hogy mérhe-
tetlenül boldog, mert végre ismét a szabadság levegőjét szívhatja. A zene-
szerző: Hans Eisler. A hírhedt kommunista ügynök és nem régen elcsa-
pott keletnémet propagandafőnök, Gerhardt Eisler testvére. Az eltelt öt 
esztendő dicsőséget, anyagi jólétet és megbecsülést hozott Eislernek. Tu-
dásával és tehetségével kiszolgálta a keletnémet rendszert. A szovjet öve-
zet ünnepelt zeneszerzője és szövegírója lett. Ő komponálta a keletnémet 
nemzeti himnusz zenéjét Johannes Becher szövegére. A kormány az úgy-
nevezett nemzeti díjjal tüntette érte ki. Az utóbbi hónapokban megválto-
zott a légkör Eisler körül. Számos jel arra vallott, hogy a rendszer bizal-
matlan az ország első zeneszerzőjével szemben. Talán bátyja miatt, aki a 
propagandaügyek rettegett vezetője volt, de időközben lefokozták és fél-
reállították. Tény, hogy legutóbb szinte inkviziciós hangnemben kritizál-
ták meg operáját, amelyet a nemzeti operaháznak ajánlott. 

Eisler ma 55 éves. Bécsben Amold Schönbergnél tanult. A huszas évek 
végén és a harmincas évek elején Berlinben tanított, majd a nemzeti szo-
cializmus hatalomra jutása után száműzetésbe ment. Amerikában élt, 
filmzenét írt, majd művei hamar népszerűvé tették nevét. Kommunista 
tevékenysége és kapcsolatai miatt ki akarták utasítani az Egyesült Álla-
mokból. Ezt megelőzendő, 1948-ban Bécsen és Prágán keresztül Kelet-
Berlinbe ment és felajánlotta szolgálatait a moszkovita kormánynak. A 
sajtó ünnepelte, szolgálataiért jól megfizették. 

1952 végén a párt központi lapja megrótta, hogy nem harcol eléggé a 
zenében mutatkozó formalista irányzatok ellen. Eisler nem sokat törődött 
a kritikával. Dolgozott. Legjobb tudása és kommunista meggyőződése 
szerint. Operát írt a nemzeti operaház részére. A mű ez év tavaszára elké-
szült. Szövegét is Eisler írta. Címe: Johann Faustus. A főszereplő a német 
nyomorúság egyik megtestesítője. A német értelmiség és polgárság csőd-
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jét ábrázolja a történelem néhány fontos korszakában. Faustus német tu-
dós. Paraszt származású. 

Szakít a katolikus egyházzal és Luther mellé áll. Aztán őt is otthagyja. 
Ellenfeléhez Thomas Münzerhez csatlakozik. Vele sem tart ki. Elárulja 
mesterét és nyugtalanságában az ördög szolgálatába szegődik. Faustus 
Eisler operájában áruló polgári renegát, a német értelmiség minden hibá-
jával és esendőségével. 

Az opera óriási felháborodást keltett a kommunista pártvezetők köré-
ben. A Neues Deutschland, a párt hivatalos lapja kijelentette, hogy az 
opera nemzetietlen, kozmopolita, hazafiatlan és idegen a néptől. Az ér-
telmiség és a munkásság együttműködésének korszakában nem tűrhető, 
hogy valaki ilyen romboló kritikát gyakoroljon az alkotó német ember és 
az egész németség felett. 

Hogyan eshetett Eisler ebbe a hibába? A felelet egyszerű. A háború 
utáni német moszkovita irányzat olyan elméletet szerkesztett, amely sze-
rint a német nép történelmi fejlődése egyetlen, megszakításnélküli tévút. 
A hitleri állam tehát nem eltérés a helyes német úttól, de a németség év-
százados törekvéseinek és alapjellegének szükségszerű következménye. 
1953 óta viszont mást mond a moszkvai teória. A propaganda célok érde-
kében felelevenítették a nacionalista jelszavakat. Nemzeti törekvésekről, 
nemzeti felszabadításról beszélnek. A békeharc és Moszkva szolgálata 
hazafias tett. A proletár nemzetköziséget felváltotta a német nacionaliz-
mus. Scharnhost és Gneisenau tábornokok immár nem a porosz imperia-
lizmus képviselői, de a német nép legjobb fiai. Hans Eisler erről úgy lát-
szik mit sem tudott. Tovább fújta a régi nótát. Amíg operájának szövegét 
írta és zenéjét komponálta a pártközpontban megváltoztatták a „vonalat”. 
Az új elmélet már nem tűri a német „misere”, a német nyomorúság szim-
bólumait. 

A legnagyobb felháborodást mégsem az opera általános szempontjai és 
irányai, de egyik szövegrésze váltotta ki. A mű harmadik felvonásában az 
Atlantának nevezett távoli országból hazatérő hős így kiált fel: „Vissza-
tértem... sajnos visszatértem. Hazámat szürkének és hidegnek találom... 
Ha a múltra gondolok, alig mondhatom, hogy szép volt, és mégis... Atlan-
ta, csodálatosan ragyog a te napod.” Eddig az idézet. Nem kétséges, hogy 
Faustus maga a szerző és Atlanta nem más, mint Amerika és a szabad 
világ. A párt kritikusai Eislerre rontottak: lám, a hajdani amerikai emig-
ránsból kibújt igazi énje. Az amerikai életformát és imperializmust dicsőí-
ti. Utána: vágyakozik. Felháborító – jegyzi meg a Neues Deutschland – 
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hogy ez legyen egy német nemzeti értelmiségi ember tipikus érzülete 
Dulles és Ridgeway imperialista Amerikájával szemben. 

Eisler esete nagyon jellemző. Aki egyszer szabad társadalomban élt, 
aki élvezte az atlanti nap ragyogását, tanácstalanságában egy időre elad-
hatja lelkét az önkénynek és jogtalanságnak, de nem bírja sokáig az el-
nyomás és szellemi bürokrácia légkörét. A környezet, a módszerek, a le-
vegő állandó lelki kínt okoz és az elmélkedés csendes estéin szükségsze-
rűen a szemhéjakra rajzolódik Atlanta képe, a szabad világ emléke. 



 

330 

VÁMOS IMRE 
Optimisták101 

Sinkó Ervin: Optimisták. Történelmi regény 1918–19-ből. Testvériség – 
Egység Könyvkiadóvállalat, Újvidék. I. könyv, 466 o. 

 
Találó a címe ennek a bonyolult korról szóló történetnek. Optimisták. 
Igen, ők voltak azok, javarészt fiatalok, akik kiábrándulva a rendi Ma-
gyarország hamis illúzióiból, műveltségük, tájékozottságuk és társada-
lomtudományi ismereteik birtokában előre látták a monarchia bukását, 
temetésénél segédkeztek is, hogy azután más illúziókban keressék a meg-
oldást. Optimisták voltak olyan értelemben, hogy kritikai érzékük csak a 
múlt bírálatáig terjedt, a jelenben már nem a valóság talaján álltak, hanem 
valahol fenn, rózsaszín álmok és meg nem emésztett teóriák közt lebeg-
tek. Nekik már a 18-as polgári forradalom is kevés volt, Jásziék program-
ját reakciósnak tartották és optimizmusuk a politikában kivihetetlen cél, 
az abszolút megvalósítására ösztönözte őket. Alapjában egy eltévedt és 
szomorú nemzedék: 1919-ben nemcsak önnön sorsát játszotta el, de meg-
gondolatlanul elsikkasztotta a demokratikus magyar forradalmat is. 

Sinkó Ervin „Optimisták” című regényének első könyve azokról a fia-
talokról szól, akik tudatosan és elszántan készültek a proletárdiktatúra 
megvalósítására. Kétségtelen írói igénnyel megírt munka. Akkor is érde-
kes olvasmány lenne, ha szereplőiben nem ismernénk a 19-es kommün 
egy-egy jellegzetes alakjára (Révaira, Lukács Györgyre, Hevesi Gyulára, 
magára a szerzőre). És természetesen felvonulnak benne az igazi fősze-
replők is: Károlyi, majd Kun Béla és a Párt akkori irányítói. A történet 
1918 október hónapjának utolsó éjszakájával kezdődik, Szabadkán. A 
vidéki intelligencia egy részének, főként a fiatalabbaknak életmódja tárul 
elénk meglehetős részletességgel. Gondtalanság, vidámság, rögeszmék és 
terheltség – ez a környezet veti ki magából Bát Józsefet, a könyv egyik 
főszereplőjét. Nyugtalan lelkivilág, izzó fellobbanás, majd tompa eler-
nyedés, világos látás és dogmatikus fanatizmus ugyanakkor – így jellemzi 
a szerző ezt a fiatalságot. Báti jómódú kereskedők gyermeke, a forradal-
már intellektuellek egyik igen jellemző típusa. Hamarosan kimarad az 
iskolából, azzal a megokolással, hogy „fontosabb dolgai nem engedik 
napi öt órát mindenféle iskolai hülyeségek hallgatásával eltölteni”. A 
munkásotthonba jár, földmunkásoknak tart előadást, Marxot, Lasallet, 

                                                           
101 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 5. számában. 
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Tolsztojt és Ady verseket olvas, Nietsche és a buddhizmus között ingado-
zik és hol misztikus, hol expresszionista verseket ír – ahogy Kassák 
tanítá. 

Az őszirózsás forradalom hírére Pestre megy, hasonló korú és szellemű 
fiatalok közösségébe kerül. Kommunisták és forradalmárok. Szószerint 
sarkaiból akarják kifordítani a világot. Még nincsenek uralmon, de min-
dent elkövetnek, hogy a hatalom az ő kezükbe csússzon át. Lázítanak a 
munkásság körében, pozícióikban szabotálják a szociáldemokraták és a 
radikálisok intézkedéseit. Pályaudvarokra és gyűlésekre járnak agitálni, 
felszólalni és rendet bontani. Esténként pedig összegyűlnek valamelyik 
kávéházban vagy Cinner Erzsi lakásán, akinek gazdag apja nem is sejti, 
hogy leánya mindössze formaházasságot kötött az egyik elvtárssal. A 
hozományból pártfolyóiratot indítanak. Sorsuk és történetük így gördül a 
végső kifejlés felé. Az eseményt át és átszövi Báti beteges, érzékeny és 
vonzó szerelme Cinner Erzsi iránt. És ez az egyik pont, ahol az élet erő-
sebbé válik a teóriánál. Cinner Erzsi barátnőjével e téren is a kommunista 
intellektuellek tipikus felfogását vallja: „Én irodába járok, ami persze 
nem produktív munka, de szerintem az embernek benne kell állni a reális 
életben, s mégis, irodán kívül is élem az egyéni és szociális életemet, van 
időm gimnasztikára és a magam kultúrális fejlesztésére ... nem mintha 
túlbecsülném a kultúrát... és a fölös energiákat egy normál sexuális élet-
ben kell levezetni.” A könyv végén mégis „anyásán simogatja” már karjai 
közt a fiú égő arcát. 

De ennél fontosabb területen is csődöt mond a teória: a valóságos élet-
ben. Ez ugyan nem derül ki ilyen világosan az első könyvből – gondoljuk 
a második adja majd meg a végső választ –, ám lépten-nyomon kiolvas-
hatjuk a szereplők magatartásából. Mintha nem is a való életben járnának, 
élnének, szerveznének és agitálnának. A legérdekesebb a könyvben, hogy 
a szereplők kivétel nélkül materialistáknak, sőt realistáknak tartják magu-
kat – és beszédükben, lelkivilágukban, szerelmükben, magatartásukban és 
cselekedeteikben egytől egyig absztrakt figurák! A legélőbb és legsikerül-
tebb szereplő – két pincér – tulajdonképpen nem is tartozik közéjük. 

Ennyit az „Optimisták” történetéről. Romain Rolland a „mai világiro-
dalom legnagyobb alkotásai közé” sorolta egyik levelében. Mi nem tart-
juk annak, noha értékeit méltányoljuk és elismerjük, A mű első része túl 
terjedelmes; a történet, a korrajz és a lélektani elemzés sokszor elvész a 
részletekben. Éppen ezért szerkezetében sem hibátlan. Nyelvében érezzük 
a külföldi akcentust és a magyartalan mondatszerkezeteket. Politikai 
mondanivalója gyakorta igen kezdetlegesen hangzik. Legnagyobb érde-
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me: tiszteletreméltó tárgyilagossággal és alapossággal igyekszik feltárni 
egy összekuszált kor szereplőinek gondolkodását és lelkivilágát. 

Talán az „Optimisták” történeténél is érdekesebb a regény regénye. A 
könyvet a szerző 1934-ben fejezte be, párizsi emigrációjában. Három és 
féléves munka eredménye volt ez a több mint ezer oldalas kézirat. Most 
pedig mi lesz? Hová menjen? Mihez kezdjen vele? Akkoriban még nem 
működtek az emigrációs kiadók. Idegennyelvű kiadásra alig számíthatott. 
Kit érdekelt akkor Európában (1934!) a magyarországi kommün történe-
te? Noha kommunista volt, tudta, hogy orosz támogatást sem igen remél-
het. Amit írt: nem szocialista-realista „mű”. Sinkó akkor már sejtette, 
hogy ami Moszkvában magyar szépirodalom címen kiadásra kerül, annak 
nagyjában és egészében több köze van a mindenkori változó pártvonal-
hoz, mint az irodalomhoz. Végülis Károlyihoz fordult, aki kéziratának 
hevenyészett francia fordítását Romain Rollandhoz juttatta. A francia író 
lelkes közbenjárására nem remélt öröm érte: a szovjet Írószövetség meg-
hívta Moszkvába és ígéretet kapott, hogy regényét kiadják. 1935-ben Sin-
kó útrakelt. A két esztendő, amit a Szovjetunióban töltött, tanulságosabb 
az Optimistáknál is. Naplóban örökítette meg, jegyzeteit az újvidéki 
„Híd” című folyóirat részletekben közli. Akkoriban egyik magyar elvtársa 
megjegyezte: – A Szovjetunió 200 millió lakosa között nincs még egy 
olyan idióta, aki naplót írna! – De mindjárt hozzátette: – Csak arra kérem, 
hogy se életemben, se halálomban az én nevemet moszkvai tartózkodásá-
val kapcsolatban meg ne említse. 

A naplóban viszontlátjuk az Optimisták számos szereplőjét. Ott élnek a 
szovjet fővárosban, emigrációban. Sinkó könyörtelen tárgyilagossággal ír 
róluk. Nem kevésbé érdekfeszítő a moszkvai élet és az irodalmi körök 
karikatúrája. Az emigráns német írók azért kerülik, mert egy alkalommal 
egyéni véleményt mert mondani Nietzscheről holott néhány nappal előbb 
Radek a Pravdában szögezte le a pártálláspontot eben a kérdésben. A 
filmszakmától menekül néhány szovjet film láttán. A személyi kultusz 
meghökkenti: „A cárizmus idején az uralmon lévők brutálisak voltak, 
baromian brutálisak, de nem tartották ilyen nagyra magukat”. Végül annyi 
csalódás és kilincselés után, hallhatja a szovjet állami kiadóvállalat hiva-
talos véleményét az ,,Optimistá”-ról: ,,...helyenként nyíltan, helyenként 
burkoltan, de egészében és lényegében ellenforradalmi szellemtől fűtött 
kézirat”. 

Húsz esztendei, regénybeillő kalandok után így jelent meg végülis az 
„Optimisták” a jugoszláviai vajdasági kiadónál. Nemhiába tartozott a 
szerző is egykor a szereplők közé: optimista volt, amikor azt hitte, hogy 
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hiteles története a bolsevizmusban valaha is megjelenhet. Sinkó a kom-
munista íróknak ahhoz a régi, kis csoportjához tartozik, akik művészetük-
ben még a hebbeli megállapítást vallják: Énem költészetemtől függ; ha 
költészetem tévedés, én magam is az vagyok.” 

Ez a felfogás az irodalomban etikai magatartásra kötelez, az életben 
pedig kikerülhetetlen konfliktusokat von maga után. Már természetesen 
ott, ahol az eszme „megvalósult” ... 
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REMÉNYI JÓZSEF 
Szép emlékek102 

Úr József novelláskötete. 
 

Az amerikai magyarság túlnyomó része agrár múltú s akik felnőtt korban 
vándoroltak Amerikába, a múltra romantikus érzelmekkel gondolnak ab-
ban az esetben is, ha igazságtalan volt velük. Az esztendők enyhítik a 
vádoló hangot; a múlt azonos lesz a fiatalsággal, az élet felfedezésével. 

Úr József, aki Magyarországon „falusi ember” volt s már évek óta 
Amerikában él, „Szép emlékek” címmel kötetbe foglalta huszonnyolc 
elbeszélését s tárcáját. Témája szülőföldje gazdálkodóinak, béreseinek és 
helyi nagyságainak apró-cseprő harca önmagukkal s környezetükkel, va-
lamint az öröm is, mely életüket besugározta. Könyve tárgyilagos vagy 
anekdotás líra; az író nem problémákból indul ki, hanem hangulatokból s 
helyzetekből, amelyek mulatságosak vagy meghatóak. Móricz Zsigmond-
tól tanult és más magyar realisztikus íróktól, de egyéniségét is belesűrítet-
te könyvébe. Prózája gyökeresen magyar; szavai megválogatásában csöp-
pet sem kényeskedő. A kötet csupa melegség, közvetlenség, humor. Tár-
sadalmi kritikájában is azt érezteti, hogy az író szeretettel emlékezik falu-
jára. 

                                                           
102 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 5. számában. 
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KOVÁCS GÁSPÁR 
Kozmopolitizmus és hazafiság103 
A kommunisták újabban a „kozmopolitizmusról” mondanak magyaráza-
tokat, megcsúfolva az emberi értelmet. Magyarázatuk nem magyarázat, 
csupán szánalmas és haszontalan szitkozódás. Vizsgáljuk meg, hogy a 
kommunisták mért gyulladnak oly éktelen haragra a „kozmopolita” szó 
hallatán. 

A kozmopolitikus fogalma a múlt század második felében tűnt fel az 
európai szellemi áramlatokban. A zsarnok királyok szövetségét már meg-
döntötték, a nemzeti államok létre jöttek. „A nemzetek tavaszán”, ahogy 
ezt korszakot nevezték, az elnyomott népek kivívták az ember politikai 
szabadságjogait. Az emberiség vezető szellemei mérhetetlen bizakodással 
tekintettek a jövőbe. Hittek a csalhatatlan fejlődésben; magas eszménye-
ket tűztek ki célul. A nemzeti államok léte, tudományos értelemben, biz-
tosítottnak látszott. Most a béke és egyetértés jegyében azokat az eszmé-
ket keresték, amelyek a nemzeteket összekapcsolják. Ennek a kornak libe-
rális hősei türelmet és nagylelkűséget hirdettek az egyén és a nemzetek 
életében. A tudomány és a felvilágosulás volt az eszményképük. Megbe-
csülték másokban az emberi tulajdonságokat: az értelmet, a lelkesedést, 
az akaratot és képzeletet. Mazzini, az Unita Italia, az olasz nemzeti állam 
megálmodója, ezt írta akkoriban: „Minél inkább becsülöm a többi 
nemzeteket, minél inkább szeretem Európát, annál jobb fia vagyok Itáliá-
nak.” 

A negyvennyolcas nemzeti forradalmak szellemi örökösei nem tánto-
rodtak el az eredeti szabadság-eszményektől. Miután megvalósult nagy 
álmuk, a nemzeti függetlenség, most szembefordultak a nemzeteket elszi-
getelő túlzó nacionalizmussal. Hazánkban ekkor szólalt meg Reviczki 
Gyula verse, amelyre mindannyian emlékezünk ifjúkori olvasmányaink-
ból: „Szép az ének, szent az ének, Drága kincs ha nemzeti, De a legszebb 
dal örökké Általános emberi.” Szentnek és szépnek vallották a nemzeti 
hagyományokat, de ugyanakkor az általános emberit is keresték. – 
„Temps futurs! Vision sublime!” Jövendő korszakok! Fenséges látomás! 
– terv kezdi azidőben egy versét a száműzött Victor Hugó és a 
„Republique universelle”-ről dalol, az Egyetemes Köztársaságról, amely 
„ma még csak egy kicsiny sugár, de holnap maga a Nap.” A népek testvé-

                                                           
103 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 5. számában. 
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riségét hirdette a közös szabadságban, a közös eszményekben és szenve-
désekben. 

A zsarnok kormányzati rendszerek ledőltek. Megvalósult a sajtósza-
badság, a törvény előtti egyenlőség, az esküdtszék, a gyülekezési szabad-
ság, a népképviseleti rendszer. Ugyanekkor kialakultak a modern érte-
lemben vett nagy városok. Ekkor épültek ki az európai vasúti hálózatok. 
A távíró és a modern sajtó megszűkítette a világot. A tudomány nagyot 
fejlődött, a tudományos intézetek kutatásainak nemzetközi cseréje rend-
szeresen megindult. 

Az európai nemzetek legjobb fiai a népek közötti megértést és kölcsö-
nös megbecsülést hirdették. Sokan megérezték a baljós jövendőt, amelyet 
később a nemzeti önzések zúdítottak Európára. Ezért fellebbeztek a közös 
emberi eszményekhez, ezért vallotta Ady Endre: „Magyar, oláh, szláv 
bánat mindegyre egy bánat marad.” Az emberiességnek és a világszabad-
ság eszményének e hőseit a nemzeti érzés eltorzítói „kozmopolitának”, 
világpolgárnak nevezték akkor. Ahogy a hazafiság kamatoztatói értelmez-
ték, volt ennek a szónak már akkoriban valami megvető jellege. Azzal 
akarták megbélyegezni az „általános emberit” valló nagy szellemeket, 
hogy hűtlen fiai a hazának. De a történelem tiszta fényében ma már vilá-
gos: Mazzini, Victor Hugó, Reviczki, Ady Endre, Babits Mihály annál 
inkább ragaszkodtak nemzetükhöz, minél inkább vallották az általános 
emberi szépséget és a nemzetek egyetértését. 

Ma a kommunisták gyulladnak haragra, amikor a nemzetek kölcsönös 
megbecsüléséről, a nemzetközi egyetértésről, a közösen megőrzendő sza-
badságról, egymás jogainak tiszteletéről, a szabad forgalomról és az „álta-
lános emberiről” hallanak. A szovjet kormányzati rendszer kétféleképpen 
nyilvánul meg: a szervezett anarchiában és a kegyetlen elnyomatásban. 
Barbár militarizmus szervezte meg a szovjet társadalmat, amelyben felszí-
tották a legkonokabb, elvakult sovinizmust. Más nemzetektől megtagad-
nak minden nemesebb tulajdonságot. Gyűlölet és szidalom a szavuk. El-
zárkóznak a világtól, a leigázott népeket, az elnyomott polgárokat kisza-
kítják a nemzetek testvériségéből. Es aki ez ellen felszólal, az „kozmopo-
lita”. Aki ebből a lelket sorvasztó légkörből a szabadság áldott világába 
vágyódik, az „kozmopolita.” Aki reménykedve és bizakodva látja a sza-
bad európai nemzetek egyetértését és összefogását a modern rabszolga-
ság, a rendőri önkény és a nemzetgyilkos szándékok ellen, az „kozmopo-
lita”. És kozmopolita, aki útlevelet akar, mivel nem tudja elhinni a nagy 
boldogságot, amit naponta hirdetnek néki a kommunista agitátorok. 
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Van egy régi orosz közmondás, amely így hangzik: „Egy ember útlevél 
nélkül annyi, mint egy ember lélek nélkül.” A kommunista rendszer nem 
ad útlevelet az alattvalóknak, mert azt hiszi, hogy eképpen sikerül lelkűk-
től is megfosztani őket. Hiú tévedés! Az ember úgy van teremtve, hogy 
mindig föllázad az embertelen szándékok ellen és lázadása annál erősebb, 
minél kegyetlenebb az elnyomatás. A kommunista rádióbeszédek és 
szítkozódások sohasem téríthetik el a magyarságot az európai közösségtől 
és nemzeti hagyományainktól. – A múlt században Byron harcolt a görög 
szabadságért. Tüköry tábornok Garibaldi szárnysegéde volt, az olasz sza-
badságért szállt síkra. Garibaldi mindenütt ott volt, ahol a szabadság ügye 
veszélyben forgott. Bem tábornok a magyar szabadság bajnoka volt. 
Kozmopoliták voltak-e? Lengyelek voltak, olaszok és magyarok, akik 
nemzetük szabadságát vélték biztosítani, amikor a testvér-nemzetek sza-
badságáért harcoltak. Európának az a nagyszerű példája, amelyet az akko-
ri elnyomatás kozmopolitának nevezett, ma is él. A szabad európai nem-
zetek ugyanígy fogják kivívni az elnyomottak szabadságát. Ettől tart a 
zsarnoki szovjet rendszer, ezért bélyegzi dühösködve kozmopolizmusnak 
a nemzetek egyetértését. 

Szent Benedeknek, Nyugat Pátriárkájának jelszava ez volt: Unitas, – 
egység. Unitas nem uniformitas. Ez a nagyszerű európai gondolat: egység 
a sokféleségben, ez termékenyítette meg a modern világot. Ezt az évszá-
zados hagyományt a szovjet gőg és erőszak nem tudja kiirtani az európai 
nemzetek szívéből. Belőlünk sem. Mert magyarok vagyunk, de orszá-
gunk, mint Babits Mihály mondotta, „lélekágya szent Európának.” 
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VÁMOS IMRE 
Zoscsenko esete104 

Közvetlenül a polgárháború után Bunin, Kuprin, Mereskovszkij és sokan 
mások külföldre távoztak. A régi nemzedékből odahaza maradt Blok, 
Achmatovai Gumilev, Sologub, – hogy csak a legnagyobbakat említsük. 
A párt természetesen elsősorban nem tőlük, hanem az új, fiatal írónemze-
déktől várta a korszakalkotó, irányt- mutató műveket. Az ifjú nemzedék-
nek azonban egyelőre nagyobb gondjai voltak, mint az alkotói munka. A 
forradalom előtti irodalomról vitáztak, írói csoportokat alkottak és meg-
szakítottak minden kapcsolatot a hagyományokkal. Számos új irodalmi 
irány született ezidőben Oroszországban. Említsük meg közülük a legje-
lentősebbeket: a kormány által is támogatott ,,Proletkult”-ot, amely a pro-
letár-kultúra rövidítése és feladatául az osztály-kultúra terjesztését tekin-
tette. Voltak azután „konstruktív”, „októbrista”, „utitárs”, „baloldali” és 
más ehhez hasonló irodalmi és művészi csoportosulások. A legnagyobb 
figyelmet közülük az úgynevezett „Serapionovy Bratja” keltette, amelyet 
magyarul „szerapion-közösségnek” mondhatnánk. E főként fiatal és pár-
tonkívüli írókból álló csoport a régi egyiptomiak nap-tiszteletét, a fény 
jelképét választotta szimbólumul. 1920-ban már antológiát adtak ki, Lev 
Lunz, Ivanov, Kaverin, Zoscsenko és Fedin elbeszéléseit. A programmot 
legvilágosabban Lev Lunz fejtette ki. A könyv előszavában az orosz pró-
za állapotáról szólva ezt írta: 

„Az orosz próza egy idő óta ideológiák közvetítőjévé süllyedt. Csak a 
jól felépített mese mentheti meg... A mese hagyománya Nyugaton virág-
zik, onnan kell tehát kölcsönöznünk.” 

Ebben az írócsoportban kezdődött a nagy orosz humorista, Mihail 
Zoscsenko pályafutása. Zoscsenko 1895-ben született, Szent-Pétervárott 
jogot tanult, de két szemeszter után kizárták, mert nem tudta tandíját fi-
zetni. A legkülönbözőbb állásokat vállalta, hogy fenntartsa magát. Volt 
villamos-ellenőr, detektív, varga, nyúltenyésztési oktató, közlekedési 
rendőr és vörös gárdista. Rövid időn belül róla beszéltek és írásain derül-
tek egész Oroszországban. Pártkörökben azonban kezdettől fogva rendkí-
vül ellenszenvet váltott ki. Főként az új arisztokrácia, az új burzsoázia és 
a pártzsargon kigúnyolását kifogásolták. Akkoriban azonban még nem 
némíthatták el. A legkülönösebb, hogy Zoscsenko kezdettől fogva „realis-
tának” vallotta magát, sőt „naturalista-realistának”. Zoscsenko irodalmi 

                                                           
104 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 5. számában. 
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hitvallásához tartozik a „szerapion-közösség” nyilatkozat, amely így 
hangzik: 

„Mi, írók, a hatalmas politikai és forradalmi feszültségek idején talál-
tunk egymásra. – Aki nincs velünk, az ellenünk! – hangzik unos-untalan 
jobbról és balról ellenünk. Miért vagytok? Mit akartok? – kérdezik. Nos, 
mi a szellem világosságáért vagyunk! Mi nem akarunk utilitarizmust! Mi 
nem vagyunk hajlandók propagandacélok szolgálatában írni!...“ 

Ezért a hitvallásért számos esetben kellett Zoscsenkonak bűnhődnie. 
De nemcsak írásaiban, a gyakorlati életben is humorosan és furfangosan 
segített magán. A Pravda minden megbélyegző cikkére azonnal önkritikát 
gyakorolt. Legnagyobb veszély 1946-ban, a másodszori irodalmi tisztoga-
tások idején fenyegette. Különösen „Egy majom kalandjai” című rövid 
elbeszélését vetették szemére. A történet arról szól, hogy egy majom 
megszökik az állatkertből. Néhány kellemetlen tapasztalat után azonban a 
majom arra a meggyőződésre jut, hogy az állatkertben mégis sokkal kel-
lemesebb élni, mint kint, a szovjet államban. Végül is egy fiatal fiú meg-
könyörül az állaton és meggyőzi polgártársait, hogy egy majom is tud 
rendesen viselkedni, ha megfelelően bánnak vele. 

E történet után Zsdánov, a szovjet irodalom akkori inkvizitora ezt írta a 
Pravdában: 

„Zoscsenko szánt szándékkal festett egyoldalú és vulgáris karikatúrát a 
szovjet nép életfeltételeiről, így akarván lehetővé tenni, hogy a majom 
alattomos, káros és szovjetellenes kijelentéseket tehessen. Így akarja bi-
zonygatni, hogy jobb az; állatkertben élni, mint a szabadságban és hogy a 
szovjet-emberekkel való együttélés után az ember valósággal fellélegzik a 
ketrec mögött. Méltán felvetődik a kérdés: hogyan folytathatja Zoscsenko 
a leningrádi irodalom virágoskertjében bomlasztó tevékenységét? Milyen 
ennek az embernek a múltja? Nos, ő volt az; egyik szellemi atyja annak 
az irodalmi mozgalomnak, amely „szerapion-közösség” néven vált hír-
hedtté hazánkban.” 

A Zoscsenko elleni boszorkányper végül is úgy végződött, hogy a leg-
népszerűbb orosz írót kizárták a szovjet írószövetségből és esztendőkön át 
hallgatásra kényszerítették. A kezdeti vétket nem tudták felejteni. Írói 
hitvallása végig kísérte egész életében. Mi volt ez a hitvallás? Kezdettől 
fogva követelte a művészi alkotás szabadságát és a nyugati irodalommal 
való kölcsönös kapcsolat ápolását. Ez pedig nagy bűn a Szovjet-Unióban. 
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BORSODY ISTVÁN 
Az ismeretlen Palacky105 

Palacky Ferencet, a modem cseh történetírás atyját és a tizenkilencedik 
század cseh politikájának kimagasló alakját, a magyarok csaknem kizáró-
lag magyarellenességéről ismerik. Rossz hírét Palacky főleg azon gyakran 
idézett véleményének köszönhette, mely szerint nagy történelmi tragédia 
volt a magyar honfoglalás a Duna medencében, mert a magyarok éket 
vertek a déli és északi szlávok közé, megzavarták a homogén, egységes 
szláv Közép-Európa fejlődését, aminek állítólag végzetes következményei 
lettek. Száz év előtt, a tizenkilencedik század derekán, a nemzetiségi har-
cok elfajulása közben, Palacky a nacionalista korszellem elfogult hangján 
panaszolta fel a magyar honfoglalás nevetséges „bűnét”. Ez aztán kapóra 
jött a nemkevésbé nacionalista szellemű magyar történetíróknak, hogy 
Palackyt egyszerűen beskatulyázzák a magyar nemzet ellenségei közé. 

Palackynak egyébként a csehek körében élvezett nagy népszerűsége 
sem támaszkodott kevésbé elfogult szempontokra. Palacky eszméit Masa-
ryk G. Tamás, a csehszlovák köztársaság alapító elnöke avatta közkinccsé 
a modem cseh nemzeti tudatban. Masaryk közvetítésével pedig Palacky 
kizárólag a cseh nacionalista érzelmeket hevítette a huszadik században. 
A huszita kor csodálatára és a cseh-német harcok „értelmére”, ami állító-
lag mindenkor a szabadság és elnyomás erőinek küzdelme volt, Palacky 
nyomán főleg Masaryk tanította a cseheket miközben nemzetét Ausztria 
béklyóiból a független államiság útjára vezette. 

Palacky jellegzetes képviselője volt a tizenkilencedik századi naciona-
lista-liberális történetírónak. A nemzeti nagylétnek a múltból vett példái-
val, Palacky éppúgy mint a többi korabeli középeurópai történész, segített 
kialakítani az egocentrikus nemzeti felfogást, amely a szabadság nagy 
bajnokának látja önmagát és a szabadság jelszavával könnyűszerrel bele-
gázol más nemzet jogaiba. Ámhogy Palacky csak a cseh nacionalizmusra 
gyakorolt inspiráló hatást, ennek oka az áldatlan középeurópai nemzeti 
tusakodásban is rejlik, ami teljesen elhomályosította Palackynak a dunai 
együttműködésről egyidőben vallott profetikus erejű nézeteit. 

1848 tavaszán, amikor a francia februári forradalom nyomán egész Eu-
rópa újra forradalmi lázban égett, Palacky páratlan előrelátással elsőnek 
fogalmazta meg a dunai népek békés együttműködésének modern feltét-
eleit. Nagy erővel szállt szembe a nemzeti állam hódító eszméivel és miu-

105 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 6. számában. 
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tán a középeurópaí helyzet összes veszélyeit pontosan számbavette, kísér-
teties pontossággal megjósolta mi lesz a következménye annak, ha a du-
nai népeket elcsábítja a nacionalizmus oly boldognak vélt, de valójában 
halálos ölelése. 

Palacky profétikus eszmefuttatásához az alkalmat az szolgáltatta, hogy 
1848 tavaszán a frankfurti parlament, amely a német nemzeti egység 
megteremtésén fáradozott, a cseheket is meghívta, hogy a német-római 
birodalomhoz fűződő történelmi kapcsolataik alapján ők is csatlakozza-
nak a tervbevett német nemzeti államhoz. A német nacionalisták, akár-
csak a korabéli magyar nacionalisták, a régi történelmi államkoncepciókat 
hirtelen modern nemzeti koncepciókkal töltötték meg, és heterogén fajú 
történelmi közösségekre a nemzeti állam sablonját akarták ráhúzni. 
Palacky hosszú levélben válaszolt a frankfurti meghívóra és mindjárt a 
bevezető sorokban leszögezte: „Ha valaki a cseh nemzetet most arra szó-
lítja fel, hogy menjen túl a fejedelmek közt eddig fennálló federális kap-
csolatokon és egyesüljön a német nemzettel, akkor valami újat kíván, 
aminek semmi történelmi alapja sincsen...” 

Palacky nemcsak azért utasította vissza a német javaslatot, mert törté-
nelmi indokolását tévesnek minősítette, hanem elsősorban azért, mert a 
frankfurti parlament bevallott célja az volt, hogy szétrombolja Ausztriát. 
Márpedig Ausztria létezését Palacky oly fontosnak tartotta, hogy szerinte 
– mint szavait pongyolán idézve mindenki tudja – „ha Ausztria nem lé-
tezne, akkor meg kellene teremteni”. Illetve szószerint, ahogy Palacky 
írta: „Minden bizonnyal, ha az osztrák állam nem létezett volna már év-
századok óta, akkor nekünk Európa érdekében, sőt az emberiség érdeké-
ben az lenne a kötelességünk, hogy amilyen gyorsan csak lehet, szorgal-
mazzuk megteremtését.” 

Ez a Palacky-mondás, előbb említett leegyszerűsített formájában, any-
nyira közismert lett, hogy szinte már eredete is feledésbe merült. Például 
Winston Churchill emlékirataiban Palacky mondását – Bismarcknak tu-
lajdonította. De akik tudták eredetét, azok se nagyon ismerték – vagy nem 
akarták ismerni – pontos értelmét és jelentőségét. Többnyire azok idézték, 
akik a csehek híres opportunizmusára kívántak példát felhozni, vagy a 
csehek bölcsességét és békülékenységét akarták bizonyítani. Vagy akik a 
dunai monarchia eszményi hivatását siratták az első világháborúban be-
következett végleges bukása után. 

Ausztria történelmi hivatását Palacky valóban nagyra tartotta. De ami-
kor a frankfurti parlamentnek adott válaszában ezt kifejtette, érvelésében 
a hangsúly azon volt, hogy milyen feladatok hárulnak Ausztriára e hivatás 
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betöltése terén. Palacky csöppet sem volt megelégedve Ausztriával, ő 
nemcsak fenntartani, hanem olyanná kívánta változtatni Ausztriát, ami-
lyenné szerinte Ausztriának válnia kellett volna, hogy történelmi hivatását 
betölthesse. Más szóval: Palacky a régi Ausztriából egy új Ausztriát sze-
retett volna teremteni, amely az egyenjogúság és szabadság elveivel a 
dunai népek federális unióját valósítja meg. 

A középeurópai kis népeket körülvevő nagy veszélyeket Palacky pon-
tosan ismerte. Cseh létére, és a szlávok közt rohamosan terjedő pánszláv 
érzelmek ellenére, az orosz veszedelmet teljes nagyságában felmérte. 
Oroszország nyugati terjeszkedésében szörnyű veszélyt látott. Az orosz 
expanzió Kelet és Közép Európában „univerzális monarchiát” akar terem-
teni, amely ha megvalósul, Palacky szerint, „olyan szerencsétlenség len-
ne, melynek mértékét és határát ki sem lehet fejezni.” A német naciona-
lizmus célját: Ausztria megsemmisítését sem tartotta kisebb szerencsét-
lenségnek, mert ez szétrombolná a „központot” melynek erejétől és ha-
talmától Palacky nemcsak a cseh nemzet, hanem az összes dunai kisnép 
„üdvözülését” várta. 

E növekvő veszélyek árnyékában élnek, Habsburg uralom alatt, a kis 
középeurópai népek. Eredetük, nyelvük, történelmük, szokásaik különfé-
lék. De mint Palacky hangsúlyozta: egyikük sem elég erős ahhoz, hogy 
egyedül birkózzék meg a fenyegető veszedelmekkel. Helyüket csak úgy 
állhatják meg, ha szoros és szilárd egységbe tömörülnek. E népek szük-
ségszerű egységének gerince a Duna és az egyesülés sikere érdekében 
sohasem szabad a középeurópai únió súlypontját onnan messze elmozdí-
tani. 

Sajnos Ausztria, panaszolta Palacky, noha történelmi hivatása lenne, 
hogy Európa bástyája és védelmezője legyen „mindenféle ázsiai elemek” 
ellen, tehetetlenül és felkészületlenül áll szemben a közeledő viharral. 
Miért? Azért – felelte Palacky – mert „szerencsétlen vakságában”, ami 
már olyan régen tart, a Habsburg monarchia nem ismerte fel létezésének 
igazi törvényes és erkölcsi alapját, sőt egyenesen megtagadta azt, vagyis 
nem valósította meg a jogara alatt élő népek teljes egyenjogúságát és sza-
badságát. 

De rossz úton járnak azok is, vélte Palacky, akik a nemzeti szabadságot 
a divatos nacionalizmus szellemében akarják válóra váltani. Egyrészt 
azért, mert nemzeti vakságukban ők is megfeledkeznek a nemzeti egyen-
jogúság elvéről. Ezzel kapcsolatban Palacky a 48-as magyar forradalom 
sovinizmusát hozta fel elrettentő példának. Másrészt azért, mert a nacio-
nalista mozgalom azzal fenyegeti Ausztriát, hogy nemzeti köztársaságok-
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ra bomoljék, amit Palacky teljes hévvel elutasított. Szerinte, ha Ausztria 
néhány köztársaságra, „törpe köztársaságra”, oszlanék fel, ez csak az 
„orosz univerzális monarchia” ügyét mozdítaná elő Közép-Európában. 

Hans Kohn, a középeurópai születésű jeles amerikai történész, nemrég 
megjelent könyvében, Pan-Slavism: Its History and Ideology (Notre 
Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1953), melyben 
Palackynak a frankfurti parlamenthez írt levelét is teljes terjedelmében 
közölte, ezt a kommentárt fűzi Palacky 1848-as programjához: „Rendkí-
vüli éleslátással Palacky a kőzépeurópai federális megoldást javasolta és 
vette védelmébe, ellentétben a nemzet-államok megteremtésével”. 
Ugyanakkor Kohn szembeállította Palacky 1848-as programját Masaryk 
1918-as programjával, amelynek súlyos tévedése az volt, hogy „a háború 
túlfűtött légkörében” nem számolt a középeurópai federáció szükségessé-
gével. Palacky, úgymond, azt tartotta, hogy a modem időkben, gazdasági 
és katonai okokból, a kisnépek létét és biztonságát csak federációval és 
integrációval lehet biztosítani. Masaryk ezzel szemben azt hitte, hogy 
Európa újjászületése csak a független nemzeti államok megteremtésével 
érhető el. Az igazság már az első világháború után az volt, állapítja meg 
Kohn professzor, hogy Európa újjászületése a háború szörnyű anyagi és 
szellemi pusztítása után csak kevesebb függetlenséggel és növekvő egy-
séggel, a megbékülés szellemében lett volna elérhető. 

Most, a második világháború után, amikor Közép Európa újjászületé-
sének igazi és egyetlen útját újra eltévesztettük és annak minden eddiginél 
súlyosabb következményeit szenvedjük, vajon tudunk- e okulni azoknak 
felvillanó bölcsességéből, akik a helyes utat már több mint száz év előtt 
ismerték?  
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AMERICANUS 
Választások Amerikában106 

Már régen előzte meg olyan érdeklődés a „midterm” választást az Egye-
sült Államokban, mint az idén. A Republikánus Párt húszévi ellenzéki 
sors után került uralomra 1952-ben és a demokratákétól sok mindenben 
eltérő kormányzásba kezdett A leglényegesebb különbség talán az volt, 
hogy a roosevelt-trumani éra intellektuálisabb profilját az üzletember 
praktikussága váltotta fel a, kormányzásban és a New Deal „szocializmu-
sától” Amerika visszakanyarodott a tisztább kapitalizmus útjára. A maga-
sabb adókategóriákat azonnal enyhítették és a magánkezdeményezés el-
sőbbséget kapott az állami beavatkozással szemben. A külpolitikában 
keményebb és következetesebb vonalat akartak követni a Szovjetunióval 
szemben, a leigázott népek felszabadítását ígérték és a republikánus több-
ségű szenátus az amerikai kommunista pártot törvényen kívülinek nyilvá-
nította. Két éve Eisenhower tábornok földcsuszamlás-szerű győzelmet 
aratott, most kíváncsian várta mindenki, hogy a programját és a kormány-
zatát hogyan fogja értékelni az amerikai nép. 

A tudományos jellegű közvéleménykutató intézetektől, mint például a 
Princeton egyetemé vagy dr. Gallupé, az újságok nagyon érzékeny 
reagenciájáig minden tájékozódás azt bizonyította, hogy az elnök nem 
veszített a személyes népszerűségéből, de ugyanezt már nem lehetett állí-
tani a kormányzatáról és általánosságban demokrata győzelmet vártak. 
Truman volt elnök azt mondotta, hogy a Republikánus Párt képtelen kor-
mányozni és Eisenhower elnök csak úgy tudja megvalósítani a program-
ját, ha abban egy demokrata kongresszus segít neki. A demokraták ügye-
sen kihasználták a tapasztalatlanságukból vagy éppen a természetükből és 
a felfogásukból adódó republikánus hibákat. Mesterien megjátszották 
például a milliomos Wilson kellemetlen elszólását a munkanélküliekkel 
kapcsolatban. A General Motors egykori elnöke – aki nemzetvédelmi 
miniszteri kinevezésekor azt mondotta, hogy ami jó a General Motorsnak 
az jó az Egyesült Államoknak és fordítva – Detroitban egy sajtófogadáson 
könnyedén kijelentette, hogy ő jobban szereti a vadászkutyákat, mint a 
házőrző ebeket, amelyek csak a koncra várnak. Detroit az amerikai autó-
ipar központja és jelenleg igen nagyarányú a munkanélkülisége. A célzást 
így lehetetlen volt megnemérteni és a CIO elnöke, Ruether táviratban 
tiltakozott Eisenhowernél, kérvén, hogy Wilson azonnal kérjen bocsánatot 

                                                           
106 Megjelent a Látóhatár 1954. évfolyam 6. számában. 
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a megbántott munkanélküliektől és az egész munkásságtól; vagy mondjon 
le. Következő nap az Egyesült Államok valamennyi lapja első oldalon 
hozta a történetet és a rádióban meg a televízióban megismétlődően hal-
lani, illetve látni lehetett a meginterjúvolt Wilsont. Az ügy szenvedélyes 
vitát kavart, aminek a vége az lett, hogy a nemzetvédelmi miniszter saj-
nálkozását fejezte ki, amihez még keserűen hozzátette, hogy úgylátszik 
nem ért a politikához. Mindez azonban nem mentette meg Michigan ál-
lam népszerű republikánus jelöltjét, Homer Fergusont a bukástól (az ő 
támogatására ment le Wilson...) és a helyét egy demokrata foglalta el a 
szenátusban. 

Az előzetes tájékozódások nagyarányú demokrata győzelmet jósoltak, 
az utolsó hetekben azonban megváltozott a politikai konstelláció és a re-
publikánusok lényegesen megjavították az esélyeiket. A helyi problémák-
tól eltekintve, ők a kommunista veszélyt játszották meg és azzal agitáltak, 
hogy a demokraták nem elég erélyesek a kommunizmussal és a Szovjet-
unióval szemben. Főleg Nixon alelnök agitált vehemensen ezzel a jelszó-
val, amit McCarthy szenátorral azonosít a közvélemény, s bár Eisenhower 
elnök kijelentette, hogy a programját teszi fel szavazásra, a végén maga is 
kénytelen volt a „kommunizmus a kormányzatban”-témát elővenni. Köz-
vetlenül a választás előtt egy hólabda-szerű telefonbeszélgetés elindításá-
ra tíz előre kiválasztott párttagot felhívott, akikkel közölte, hogy a válto-
zatlan kommunista veszély miatt fontos, hogy változatlanul republikánus 
kongresszusa legyen az országnak. Aztán mindegyiket arra kérte, hogy ők 
is hívjanak fel tíz másik szavazót, azok megint tizet-tizet és így tovább, 
hogy az egész lakosság meggyőződjék a szavazás fontosságáról. 

November 2-án százmillió szavazásra jogosult amerikai polgár közül 
42 millió járult az urnákhoz. Vagyis több mint a választók fele otthon 
maradt, ami általános szokás az Egyesült Államokban, ötven százalék fölé 
eddig még csak egyszer emelkedett a szavazók aránya, 1952-ben, amikor 
a jogosultak 60%-a szavazott – és ezt a csodát Eisenhower személyes 
varázsának köszönhette Amerika. De a személyes varázs ezúttal nem se-
gítette át a republikánusokat a kormányzati kudarcukon és a 203 republi-
kánuspárti képviselő ellenében 232 demokratát, a halálozással megürült 
és az éppen soronlévő terminussal a 38 szenátori székbe pedig 24 demok-
ratát és 14 republikánust választottak. Az új Szenátus ílymódon 48 de-
mokratából, 47 republikánusból és egy független szenátorból áll; a füg-
getlen az Oregon állambeli Wayne L. Morse, aki erősen McCarthy ellenes 
és aki kijelentette, hogy a demokratákkal fog szavazni. A többségük tehát 
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biztosított és Eisenhower tábornok további kormányzása a megértésüktől 
vagy a jóindulatuktól függ. 

Ő a harmadik olyan elnök ebben az évszázadban, akitől az időszaki vá-
lasztás elvette kongresszusi többséget és az ellenzéki párttal kell megosz-
tania az alkotmányos hatalmát Előtte Wilson és Truman elnökök jártak 
így, ami azonban nem okozott különösebb zavart az ügyek vitelében, egy 
kicsit ugyan nehézkesebben, de azért fennakadás nélkül ment minden a 
maga útján. Eisenhower elnök is megbirkózik majd a nehézségekkel; bi-
zonyos agitációs kijelentéseiért elnézést kért és a Demokrata Párt kész a 
konstruktív együttműködésre. A jövőbeni találgatások helyett ezért sokkal 
érdekesebb megvizsgálni, mi okozta a republikánusok vereségét, mert 
csak abból juthatunk egészen tárgyilagos következtetésekre az Egyesült 
Államok további politikáját vagy legalábbis magatartását illetően. 

Az időközi választásra érdekes kádenciák vannak Amerikában. Az már 
törvényszerűségnek tekinthető, hogy az uralmon lévő párt veszt a népsze-
rűségéből és így a szavazataiból. Mivel az ígéretek Amerikában is gyor-
san devalválódnak és a kormányzó pártra hamarosan ránehezedik a bevál-
tatlan politikai adósságainak a súlya, a „midterm” választáson biztos a 
visszaesése. Az utolsó félévszázadban átlagosan negyven képviselőséget 
és négy szenátorságot veszített az uralkodó párt, ami persze nem szorítot-
ta minden esetben kisebbségbe. Ha nagy a többsége, mint Roosevelt alatt 
a demokratáké volt, akkor csak a kongresszus összetétele változik meg, 
viszont az olyan zárt választási versenyben, mint amilyen a mostani volt, 
kiesik a kongresszus vezetéséből és kisebbségi szerepre kényszerül a saját 
többségi kormányzata idején... A republikánusok ezúttal az átlagosnál 
kevesebbet veszítettek, de mivel nem volt nagyon sok, amiből leadhattak 
volna, az idei „midterm erosion” éppen az egyik legnépszerűbb republi-
kánus elnököt juttatta abba a kellemetlen helyzetbe, hogy demokrata 
többségű kongresszussal lesz két évig dolga. 

Az általános választási rendet a maine-i helyzet szabja meg. „Ahogy 
Maine megy, úgy megy Vermont...” – tartja az amerikai felfogás és 
Vermonttal az egész ország. Az előkelően republikánus newenglandi ál-
lam néhány héttel előbb választ, mint a többi, s az idén egy demokrata 
kormányzó megválasztásával egyidejűleg a népszerű asszony szenátorát, 
a republikánus Marguerite Chase Smith-et 12 %-kal kevesebb szavazattal 
hozta be, mint ahogy két éve Eisenhowerre szavazott. Tizenkét százalékos 
lemorzsolódási trendre számítva, a demokraták földcsuszamlás-szerű 
győzelmet reméltek, amiből csupán egy „erozionális” eredmény született. 
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A kommunista tolerancia vádja nem sokat ártott a demokratáknak. 
Azokban a középnyugati államokban, ahol Nixon alelnök turnézott és az 
utolsó két hétben valamennyi demokrata szenátor-jelöltet baloldalinak 
minősített, kettőt a múltbeli progresszívebb felfogása valóban megbukta-
tott, de a többieket megválasztották. Közöttük döntő fölénnyel Paul 
Douglas illinoisi és Hubert Humphrey minnesotai szenátorokat, akik erő-
sen liberálisok és a New Deal híveinek vallják magukat még ma is. Mc-
Carthy szenátor és az izmusa nem osztott, nem szorzott. A republikánusok 
nem is hozakodtak elő vele, maga a szenátor igen passzívan viselkedett, 
így csak közvetve győződhetett meg arról, hogy nem kell a népnek. Egyik 
leglelkesebb híve és politikai alteregója, Kersten képviselő kibukott a 
Házból, másutt a keményen és következetesen McCarthy-ellenes jelöltek 
– mint Oregonban a demokrata Richard L. Neuberger és New Jerseyben a 
republikánus Clifford P. Case, akit McCarthy még a választás alatt is tá-
madott és aki ellen a saját pártja otromba hamisítással azt a vádat hozta 
fel, hogy a nővére egy kommunista frontorganizáció tagja volt – jöttek be. 
McCarthy botrányos politikai karrierje végére alighanem az a szenátusi 
határozat tett pontot, amelyben saját kollégái állapították meg róla, hogy 
rendezetlen pénzügyei vannak, a kihallgatásainál denunciálta a megidé-
zetteket és durva hangot használt velük szemben. Mire az indulatos szená-
tor kijelentette, hogy ők is a kommunistákat szolgálják... 

A munkanélküliség kérdése önmagában nem sokat változtatott a me-
zőnyön. Michigan-ben a Wilson által támogatott Fergusonnal szemben 
egy demokrata szakszervezeti vezetőt választottak meg, a szénbánya köz-
pontokban meg demokrata képviselőket. A hárommillió munkanélküli 
sorsának rendezése a választástól függetlenül a társadalombiztosítási poli-
tika keretébe tartozik, mindegyikük havi száz dollárt kap félévig, közben 
a Social Security igyekszik elhelyezni őket A farmereket sem tévesztette 
meg a sok ígéret. A mezőgazdasági árakat bizonyos kiegészítéssel teszi a 
kormányzat kifizetődővé, a kérdés csak az, hogy az árkiegészítés megha-
tározott összegű, ill. százalékú legyen, vagy kövesse a piac alakulását. Ez 
utóbbi, az u. n. rugalmas árkiegészítés, jobban tetszik a farmereknek, és 
akik ezzel álltak eléjük, azokat támogatták, a demagógokat pedig meg-
buktatták. Például Douglas szenátorral szemben egy nagyhangú republi-
kánus jelölt mindent össze-vissza ígért és elég silányan agitált; nem is 
választották meg. 

Általában elmondható, hogy a szavazók éretten és lelkiismeretesen vi-
selkedtek és a nagy kérdésekre összpontosították a figyelmüket. Nem 
olyan könnyen hiszik el, hogy a New Deal „szocializmus” volt, ellenke-
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zőleg, nagyon világosan látják, hogy Roosevelt és Truman elnökök a 
kommunizmus és a kapitalizmus között egy harmadik megoldásra gon-
doltak, arra, ami talán egyedül alkalmas az emberiség megmentésére és 
boldogítására. Azt sem hitték el, hogy a haladó politika és az intellektuáli-
sabb gondolkodás egyenlő a kommunizmussal. Sokkal inkább azt hiszik, 
hogy csakis progresszív programmal és politikával lehet a bolsevizmust 
feltartóztatni. Ezen a választáson végérvényesen kihangsúlyozódott, hogy 
a kommunizmusnak nem a jobboldal az igazi ellenfele, hanem a demok-
rácia. És ha Eisenhower elnök veszített valamit a népszerűségéből és nem 
tudta a kongresszust biztosítani magának, az csak azt bizonyítja, hogy az 
amerikaiak már elégedetlenek az olyan politikával, amely a középutas 
megoldást a pártharcokban és nem a világnézeti küzdelemben keresi. Ezt 
a nagyszerű népet mindinkább áthatja a világpolitikai hivatásának a tuda-
ta, – az amerikai nép jelszavak helyett mind határozottabban a tények 
felismerésére törekszik, hogy azokhoz szabhassa a politikai filozófiáját és 
programját. 

Ha van még remény a szabad életre egy szabad és egységes világban, 
akkor az kizárólag csak ebben a törekvésben realizálódhat, csak ilymódon 
lehet egyszer valóság belőle. 
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JANUS 
A Nobel-díjas Hemingway107 

A „The Old Man and the Sea” írója megkapta az idei Nobel-díjat! E ha-
gyományos nemzetközi díj odaítélése Hemingwaynek éppoly meglepő, 
mint amennyire magától értődő. Meglepő, mert ezúttal semmiféle politi-
kai vagy diplomáciai szempontot nem vettek figyelembe. Köztudomású 
ugyanis, hogy ezek a szempontok a svéd akadémia „halhatatlanjainak” 
ítéletében gyakran igen fontos szerepet játszanak. Magától értődő, mert 
Hemingway személyében olyan író kapta ezt a kitüntetést, akinek talán 
legnagyobb hatása volt korunk irodalmára. 

Alig van író, kinek életét oly hűséggel tükröznék munkái, mint He-
mingway esetében. Nemcsak földrajzilag, foglalkozás szerint is nyomon 
követhetjük regényeit. Alakjai, hősei autóbiográfiai jellegzetességekkel 
élik sorsukat, a vadászat, halászat, ökölvívás, bikaviadal, háború és ka-
land irodalommá lesz tolla alatt. Nem lexikonokból és adatokból: művei-
ből ismerjük életrajzát. Ifjúságát már az európai harctereken tölti, önkén-
tes az első világháborúban. Első könyve, „In Our Time” különös indivi-
duális szemléletével hívja fel a figyelmet a fiatal íróra. Huszonhat eszten-
dős. Rövidesen egy spanyolországi utazás élményét őrzi irodalmi emlék: 
a „The Sun Also Rises”. A „Farewell To Arms” az olaszországi háborús 
emlékek költői vallomása. Kalandos évek következnek eztán, a legizzóbb 
kalandok és szenvedélyek földjén, Afrikában. A csábító világ nemcsak 
vadászatban és életveszedelemben gazdag. Alkotásra is ösztönöz. Szület-
nek a művek: „Death in the Aftemoon” és „Green Hills of Afrika” a ván-
dorlások nyomán. Számos nagy kortársához hasonlóan, a spanyol polgár-
háború hírére Hemingway is fegyvert ragad és elszántan harcol a köztár-
saságiak oldalán. A „To Whom the Bell Tolls” a spanyol polgárháború 
legmegrázóbb és legköltőibb számadása. E műveit Magyarországon is 
olvashatta magyar nyelven az olvasóközönség. A második világháború 
önkéntes katonáskodásának a terméke, az „Across the River and Into the 
Trees”, Hemingway egyik legtöbbet vitatott műve, már nem juthatott el a 
hazába. Hiszen az író éppoly ellenfele a szovjet, mint az egyéb totalita-
rizmusoknak. Gazdag, kalandos életének egész élményvilága, egyéni stí-
lusának tisztasága és tökéletessége, szemléletének nyers őszintesége 
mintegy kiteljesedik legutóbbi csodálatos novellájában, a „The Old Man 
and the Sea”, Az öreg Ember és a Tenger-ben. Hírek szerint a novella egy 
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nagyobb alkotás kiragadott része, amelyen tíz esztendő óta dolgozik az 
író. Az önálló novellákból álló mű a huszadik század nagy mondájának 
készül. 

Ez ennek a nagyszabású kalandnak a tömör váza, amelyben a főszerep-
lő mindig az ember és az élet. Hemingwaynek van bátorsága nemcsak 
írni, de élni is ezt a kalandot. Igazi író, akinél nem lehet a betűt lekaparni 
az üres, eseménytelen mondanivalóról. Ellenkezőleg, ő hántja le az élet 
minden sallangját és sablonját: maradjon csak a dísztelen, meztelen való. 
Világa épp ezért erőteljes. Kegyetlen és igaz a végletekig. Hősei esendők 
és sebezhetőek. De sebeiket elől viselik és semmi sem tudja akadályozni 
őket, hogy ne a gonosznak, a harcnak és az emberi lét tragédiájának a 
mélyébe pillantsanak. Az élet Hemingway műveiben dráma; véres, vad, 
kegyetlen – s mégis át- és átszövődik valami szemérmes szelídséggel, s 
bájjal. Majdnem valamennyi műve drámai jellegű. Az ember azonban 
sohasem marad alul ebben. A „The Old Man and the Sea”-ben olvashat-
juk legtisztábban hitvallását: „Az ember nem önnön vesztére született. 
Megsemmisíthetik ugyan, de le sohasem győzhetik.” 

Szólnunk kell stílusforradalmáról: meglepő egyszerűségéről. Szókin-
cse csekélynek tűnik, formáló készségét kezdetlegesnek érezzük. Nem is 
annyira mesél, mint egyszerűen csak tényeket, eseményeket rögzít. 
Könyveinek fele párbeszédből, dialógusokból áll. De csak az első pilla-
natban érezzük kezdetlegesnek ezt az egyszerűséget Szavai mögött gaz-
dag, színes világ elevenedik meg, bebizonyítja, hogy a szavaknak is van 
metafizikája, megeleveníti a ki nem mondottakból az események és sze-
replők lélektanát Hősei gyakran köznapi dolgokról beszélnek: a köznapi-
ság mögött azonban mély értelem rejtőzik. A „Farewell To Arms”-ban 
ápolónője úgy beszél az időről, hogy a köznapi szavak megható szerelmi 
vallomást rejtenek. Az öreg Ember és a Tenger-ben, miközben az öreg 
halász a tengerrel, a bálnával és a cápákkal hadakozik és társalog, az egy-
oldalú beszédből a magára hagyott ember és a kozmikus világ nagy tör-
vényeit halljuk. Hemingway bebizonyította: mivé válhat a próza, ha meg-
felelő komolysággal bánik vele az alkotó – és szerencséje is van hozzá. 

Hemingway nyíltan és őszintén háború-ellenes. De, noha művei nem 
program-szerűek, pacifistának sem nevezhetjük. A háborúban a világ ér-
telmetlenségét látja. Az átélt kalandok bizonyos cinikus, keserű, nyers 
könyörtelenséggel töltötték el. Valószínűleg innen ered a nihilizmusáról 
szóló mende-monda. Pacifizmusát azonban mi sem cáfolja jobban, mint 
sorsa, mely háromszor vitte önként csatatérre, küzdeni meggyőződéséért. 
Ami pedig a nihilizmust illeti, talán senki sem oly elragadó mint ő. Egy 



 

351 

egész nemzedéket igézett meg stílusával, szemléletével, kifejező erejével. 
Minden bizonnyal pályafutása végén is joggal idézhetjük majd a spanyol 
polgárháborúról szóló könyve főszereplőjének, Jordán befejező szavait: 
„Egy teljes éven át harcoltam meggyőződésemért. Ha mi itt győzünk, 
mindenütt diadalmaskodni fogunk. A világ szép és tartalmas, érdemes 
harcolni érte és én igazán nem szívesen válok meg tőle”. 
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MOLNÁR JÓZSEF 

Magyar társadalompolitika108 

Kovrig Béla: Magyar szociálpolitika (1920–1945) I–II. Kis Magyar 
Könyvtár. Magyar Nemzeti Bizottmány Vallás- és Közoktatásügyi Bi-
zottságának kiadása. 

 
Az emigrációban kevés olyan önálló tanulmány jelent meg eddig, amely 
egy-egy magyar kérdésről bőséges anyaggal tudta volna ellátni a források 
hiányában igen gyakran csak hézagos és nem mindig megbízható emléke-
zetre utalt emigráns politikusokat, írókat és művelt olvasókat. Ebből a 
szempontból Kovrig Béla kétkötetes, sokszorosított könyve hiánytpótló 
munka. A törvények és rendeletek olyan bő halmazát tartalmazza, hogy 
békés, körülmények között otthon megírt könyvnek is dicséretére válna. 
A tanulmány rövid, elméleti bevezetés után részletesen ismerteti a magyar 
gyáripar fejlődését, az ipari és mezőgazdasági munka- és munkásvédelmi 
törvényeket, a két háború közti kormányintézkedéseket, a társadalombiz-
tosítást, lakáspolitikát, az életszínvonal alakulását, a közoktatás problémá-
it és általában a magyar társadalompolitika minden akkori kérdését. 

Amilyen alapos azonban a tanulmány a rendelkezésekre álló anyag is-
mertetésében, épp olyan felületes a jelenségek kiértékelésében. A könyv 
elolvasása után az olvasónak olyan érzése támad, hogy a szerzőt demok-
ratikus felfogás és szociális szándékok vezették ugyan, de szociológiai 
szemlélete megrekedt a századfordulói keresztény szociálpolitikánál. Saj-
nos így Kovrig sem tudja lerakni egy új magyar társadalompolitikai elmé-
let alapját, amelyre széles tárgyi ismeretei alapján minden képessége meg 
lett volna. 

Általában abba a hibába esik, hogy szociálpolitikai törvényhozásunk 
kétségtelenül hatalmas papíranyagával méri az ország akkori szociális 
állapotát. Néha azért látja a hibákat és hiányosságokat is. Egyetlen, szinte 
áttekinthetetlen terjedelmű körmondatban például olyan csokrot köt belő-
lük, hogy eláll az olvasó lélegzete: „A kormányzat társadalompolitikájá-
nak következő „hatalom-politikai” eljárásaival szilárdította meg a „társa-
dalmi-politikai hatalom” értéke szélsőségesen aránytalan eloszlását a né-
pességben: a választójog körüli politikájával és – különösen az általános – 
országgyűlési választások ügyének „intézésével”, a kormány pártja hiva-
talos jelöltjei listájának összeállításával, egyeseknek „biztos kerület” je-
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löltjévé a kormány részéről történt kinevezésével: az önkormányzatok 
jogkörmiek és tényleges hatalmának erős és határozott korlátozásával; 
egy korszerű, átfogó közigazgatási reform megvalósításának mellőzésé-
vel; a vármegye hagyományos jellegének és hatalmi szerepének addig a 
határig való megőrzésével, ameddig ez a központi „hatalom” ellen nem 
volt érvényesíthető; a falusi népesség valóságos országos érdekképviseleti 
hálózata kiépítésének és a mezőgazdasági munkavállalók bárminő szak-
mai szervezkedésének megakadályozásával; az államigazgatás önkényé-
vel szemben az egyén jogainak védelmére hivatott (Gneist) közigazgatási 
bíráskodás hatásköre csonkaságához való merev ragaszkodással, tervezett 
kiépítésének mellőzésével; a munkaügyi bíráskodásnak a mezőgazdasági 
munkaviszonyokból származó vitákból való mellőzésével és e munkavi-
szonyok közigazgatási és rendészeti kezelésével; a közszolgálati pragma-
tika és a magánalkalmazottak jogviszonyai rendezésének mellőzésével; a 
mezőgazdasági kamarák teljesen aránytalan, igazságtalan kuriális 
belszervezetével; az országos földreform megvalósításának következetes 
meghiúsításával; vámvédelemmel és vámpolitikai kedvezményekkel; mo-
nopolisztikus jogosítványok (lapengedélyek, közjegyzőségek, 
gyógyszerárusítási jogok, állami sorsjegyárusítási jog, mezőgazdasági 
szeszfőzés jogosítványa, stb.) adásával; közszolgálati tisztviselő politiká-
val; vállalati igazgatósági tagsági és egyéb nem közszolgálati magasabb 
jövedelemmel járó helyekre kegyelt személyeknek kijelölésével; állami 
hitel- és egyéb gazdasági akciók kedvezményeiben, tervpályázati, művé-
szeti jutalmakban és közszállításokban való részesítéssel; beruházások 
adómentes leírásának, adóhátralékok törlesztési módjának, vasúti viteldíj 
visszatérítési kedvezményeknek – a kivételes elbánást lehetővé tevő – 
esetenkénti engedélyezésével; a vásártartási jognak és közútépítésnek 
kezelésével, ami a különbözeti földjáradékot befolyásolta; lapbetiltások-
kal és a sajtótermékek közvetlen és burkolt szubvencionálásával, így bi-
zonyos nyomdavállalatoknak adott közszállítási megrendelésekkel; a rá-
dió monopolisztikus kezelésével; kül- és belföldi tanulmányi ösztöndíjak-
kal ...” 

Mindezek ellenére a szerző nosztalgiát érez a letűnt vezető társadalmi 
osztályok után. Szerinte a „hagyományos értékelési mód értelmében” a 
nép magas társadalmi értéket tulajdonított a földbirtokosságnak. „így ha-
gyományőrző népűnk – írja – ilyen családok, közülük kiváltképpen a fő-
úri és főnemesi családok ama tagjaiban, akik családi hagyományukat kö-
vetve a közszereplés terére léptek, természetes vezetőit látta, azaz termé-
szetesnek tartotta, hogy a hatalom ama családok tagjaié, akik emberemlé-
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kezet óta a hatalmat gyakorolták.” Ehhez azt is hozzáteszi, hogy e főúri és 
főnemesi családok ivadékai a „hatalmat mélységesen átérzett hivatástu-
dattal gyakorolták.” E szerint a nemzet és a közjó érdekét szolgálta az is, 
hogy ezek „következetesen” őrködtek a hatalom megtartásán. Vagyis még 
annak az embrionális magyar demokráciának megfojtása is érdem, 
amelynek kimunkálását ma már Kovrig is szükségesnek tartja. 

Szemléletének elavult volta nemcsak magyar vonatkozásban szembe-
ötlő. Kovrig Sztambulinszkijjel kapcsolatban például „zöld bolsevizmust 
emleget”. A bulgár demokratikus emigráció Sztambulinszkij nevét a bol-
sevizmus elleni lobogónak használja és a Free Europe Press szerkesztésé-
ben, amerikai szerző tollából megjelent „Satellite Agriculture in Crisis” c. 
könyv a legnagyobb elismerés hangján emlékezik meg róla és reakciós 
ellenfeleinek módszerét nevezi barbarizmusnak. 

Sajnos nincs helyünk arra, hogy a könyv rengeteg adatával és értékes 
megállapításaival külön-külön foglalkozzunk. Befejezésül mindössze 
stílusáról szeretnénk néhány szót szólni. Szakmunkának tekintendő írá-
sokban elnézőbbnek kell lennünk a stiláris hibákkal szemben. Megértjük, 
hogy a szerzők nem annyira a stílus szépségére, mint inkább a kifejezés 
pontosságára törekszenek. Kovrig tanulmányában azonban olyan nyaka-
tekert körmondatokat találunk, hogy a sok alá- és mellérendelés következ-
tében igen gyakran elvész az értelem és az olvasó csak nagy kínnal tudja 
kihámozni a szerző egyébként esetleg értékes mondanivalóját 
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REMÉNYI JÓZSEF 

Az amerikai irodalom angol szemmel109 

Special Number of the Times. Literary Supplement: American Writing 
Today. London, 1954, szept. 17. 

 
„American writing today; its independence and vigor” (Mai amerikai iro-
dalom; függetlensége és életereje) címmel a londoni Times 1954 szept-
ember 17-ikén 120 oldalas különszámot adott ki. A különszám megjelen-
tetését a szerkesztő a következő megjegyzéssel indokolta: „Az elmúlt tíz 
esztendőben sehol sem írtak kielégítőbb irodalmi műveket mint az Egye-
sült Államokban.” Az irodalmi szám a szokottnál is nagyobb érdeklődést 
kelthet, ha arra gondolunk, hogy egy évszázaddal azelőtt egy angol iroda-
lomtörténész ezt kérdezte: „Van-e olvasója az amerikai regényeknek?” Az 
átlageurópai olvasó még három évtizeddel ezelőtt is jórészt cowboy és 
indián történetekkel azonosította az amerikai szépirodalmat. Angliában 
provinciálisnak minősítették az újvilág szellemi életét s voltaképpen elő-
ször Franciaországban, később Németországban, majd más európai orszá-
gokban ébredtek rá arra, hogy különbséget kell tenni az angol és az ame-
rikai literatura között. Jellemző, hogy Baudelaire a francia ízlésnek tulaj-
donította Poe felfedezését s hogy Henry James, akit a legművészibb ame-
rikai regényírónak tekintenek, Európában telepedett le, sőt angol polgár 
lett. James hetven évvel ezelőtt kijelentette, hogy Amerika szellemi éghaj-
lata árt a művészi vérmérsékletnek. A 20-ik században T. S. Eliot hátat 
fordított St. Louisnak, ahol született s a Boston melletti Cambridg-nek, 
ahol nevelkedett s évtizedek óta Londonban van az otthona; ma már angol 
költőnek mondják. Viszont az is jellemző, hogy W. H. Auden, az angol 
költő, Amerikába vándorolt s Aldous Huxley az Egyesült Államokban él. 
Mindezzel arra akarok utalni, hogy a London Times amerikai irodalmi 
száma kivételes jelentőségű eseményt feltétlenül azt mutatja, hogy a két 
ország kulturális viszonyában nagy változás állott be, mondhatnám olyan 
változás, amely angol részről több a bóknál. 

Néhány cikk, tanulmány és költemény kivételével a közlemények név-
telenül jelentek meg. A londoni Times kritikai ismertetései általában név-
telenül szoktak megjelenni. A tanulmányok és cikkek nem lelkendezők, 
hanem értékelők; visszautasításai annak az európai előítéletnek, amely az 
amerikaiakban csakis elgépiesedett barbárokat vagy naiv felnőtteket lát, 
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akik a pénzzel, általában az anyagi sikerrel ép úgy játszanak, mint a base-
ballal. Nemcsak Hollywood s a detektív és rémregény képviseli az ameri-
kai „drámai és irodalmi ízlést”, hanem a világirodalomba belekapcsolódó 
drámai és irodalmi alkotások lelke, stílusa, látóhatára. 

E rövid összefoglaló cikkben mindössze néhány kiemelkedő tanul-
mányra utalunk, de hadd jegyezzük meg, hogy tárgyi tájékozódás szem-
pontjából alig van olyan vonatkozása az amerikai szellemi életnek, ame-
lyet ne elemezne a Times melléklete. A szépirodalmi, kritikai, történelmi, 
szociológiai, filozófiai, teológiai művek tartalmi ismertetése épp annyi 
figyelmet kap, mint formai hitelességük, Ami jellegzetes – például a saj-
tóban vagy a négerek irodalmi alkotásaiban – épp olyan elbírálásban ré-
szesül, mint ami egyetemes perspektívában figyelemreméltó. A legtöbb 
ismertetés izgalmas élmény, izgalmas még annak is – mint jómagámnak–, 
aki évek óta Amerikában élek s az egyetemen többek között az európai és 
amerikai irodalom azonos és különböző sajátosságait ismertetem. 

Hadd említsünk meg néhány érdekes tanulmányt. Edith Sitwell, a jeles 
angol költőnő, a fiatal amerikai póéták „tiszta költészetét” magasztalja, 
kiemelve Robert Lowellt, Theodore Roethket, José Garda Villát és 
Charles Henri Fordot. Költészetükben természetesen eltérő ízlés nyilatko-
zik meg, de egyben megegyeznek: eredetiek és kulturáltak, szóval az al-
kotó ösztönt az értelemmel fegyelmezik. W. H. Auden a hagyomány és a 
modernség relációját fejtegeti. A névtelen cikkírók közül az egyik arról ír, 
hogy az amerikai főiskolákon mennyi híve van az „új költészetnek” s 
hogy az irodalmi folyóiratok jelentékeny része a főiskolák kiadásában 
jelenik meg. Egy másik cikkíró a színházi életet ismerteti és rámutat arra, 
hogy az amerikai dráma csak 1914 óta hivatkozhatik művészi alkotások-
ra. Az érdem Eugene O'Neillé, aki mintegy útmutatója volt Maxwell An-
dersonnak, Tennessee Williamsnak, Arthur Millernek s más drámaírók-
nak. 

Külön értekezés ismerteti az irodalmi kritikát, amely az elmúlt harminc 
esztendőben roppant befolyásra tett szert az irodalmi ízlés és közvéle-
mény kialakulásában. A tanulmány főként az „új kritikusok” jelentőségét 
emeli ki, de említi a régebbieket is. Az irodalmi kritikában a legellentéte-
sebb vélemények érvényesülnek; Marx hatása épp úgy észlelhető, mint 
Aquinói Szent Tamásé vagy a protestáns moralistáké. A kritikai művek-
kel egyidőben említendők a nagyszerű monográfiák, a filológiai és eszté-
tikai értekezések. Érdemleges ismertetést kapunk az amerikai nemzeti 
stílus s az amerikai nyelv kialakulásáról s arról, hogy mennyire csökkent 
az angol befolyás az amerikai kulturális életben. Hiányos lenne az iro-
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dalmi melléklet, ha a Dél számottevő regionalista irodalmáról nem szá-
molna be. Helyes az a megállapítás, hogy a Dél irodalmában sok a szóno-
kiasság, érezni az agrármúlt hatását, az osztály-ellentétet, ugyanakkor 
azonban olyan hangot is hallunk, amelyen a haladás elve szólal meg. A 
déli írók közül William Faulkner a legismertebb, de figyelemreméltóak a 
prózaírók közül. T. S. Stribling, Erskine Caldwell, Lilian Smith, Robert 
Penn Warren, Eudora Welty, Carson McCullers, Caroline Gordon; a köl-
tők közül Ransom és Taté. 

Míg a 19-ik században kevés volt a tudományosan képzett történetíró, 
(a történészek romantikusak voltak, mint Magyarországon), a 20-ik szá-
zadban az oknyomozó történelem hivatásos képviselői sok olyan kérdést 
tisztáztak, amelyet a múltban a romantikus elfogultság elhomályosított. 
Motley, Prescott, Parkman és Henry Adams a 19-ik század történészei 
közül túlemelkedtek a pillanat érdekén, noha new-englandi mivoltuk de-
terminálta ítéletüket. A 20-ik század történészei közül a legfontosabbak J. 
T. Adams, D. S. Freeman, Becker, Morison, Allan Nevins, Turner, Beard. 
Igen érdekes a néger írókat és költőket méltató essay; „a tiltakozás iro-
dalma”, ami figyelembe véve a négerek helyzetét a múltban (újabban erő-
sen javult) teljesen érthető. A néger irodalom Philis Wheatleyvel, egy 18-
ik századbeli költőnővel kezdődött, aki Afrikában született; kezdetleges 
vallásos verseket írt. Romantikus kikristályosodása ennek az irodalomnak 
Paul Laurence Dunbar néger tájszólású költészete s első realisztikus kife-
jeződése Charless W. Chestnut regényvilága. A mai néger írók – Zora 
Neale Hurston, Frank Yerby, Willard Motley, Ann Petry, William 
Attaway, Chester Himes, Richard Wright – Theodore Dreiser-nek, az 
amerikai Zola tanítványnak hatása alatt írnak váltakozó művészi értékkel; 
jórészt formátlanok s didaktikusak, ami alighanem fajuk társadalmi hely-
zetéből következik. A néger téma foglalkoztatja őket, noha akadnak, akik 
fehér embereket jellemeznek; viszont nem-néger írók, mint pl. 
Longfellow, Melville, Mark Twain a 19-ik században, Theodore Dreiser, 
Eugene O'Neill, Ellen Glasgow, Paul Green, Mark Connelly s mások a 
20-ik században hol realisztikus, hol romantikus modorban közeledtek a 
néger problémához. 

Alapos tanulmányok informálnak a megújult konzervatív felfogásról, a 
bölcseleti iskolák jelentőségéről. Külön tanulmány foglalkozik az ameri-
kai főiskolákkal, az irodalmi elméletek s az írástechnika tanításával, az 
irodalomban, elsősorban a regényben jelentkező amerikai lelkiismerettel s 
a háborús irodalommal, különös tekintettel Dreiser, Lewis, Hemingway, 
Dos Passos, Farrell, O’Hara, Mailer, Jones s más írók műveire. Nem mel-
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lőzi a Times a detektívregény népszerűségét sem, rámutatván arra, hogy e 
regények szerzői között feltűnően sok a nő. 

Figyelemre szolgálnak azok a tanulmányok, amelyeknek tárgya az ide-
ológiai és ízlésbeli ellentét. Végül cikkeket olvashatunk az amerikai olva-
só lélektanáról, a komoly irodalmi folyóiratokról, a napilapok könyvkriti-
kusairól, a könyvkiadás problémáiról, az olcsó kiadású klasszikus s mo-
dem művekről, a technológiai munkákról, a vallási jellegű kiadványokról, 
a nyomdászatról, tankönyvekről, rádióról, televízióról, a sajtóról, stb. A 
tanulmányok sorozatát kiegészíti az írók s költők legkülönb vagy legalább 
is jellemző műveinek ismertetése. 

A Times amerikai irodalmi mellékletével érdemes munkát végzett. A 
kitűnően megszervezett tarka anyag érdekes és felvilágosító. Az olvasó 
olyan tájékoztatáshoz jut, amely meggyőző az újvilág esztétikai értékeit 
illetőleg. A demokrácia hazája sem tökéletes s irodalma sem: Ám kétség-
telen, hogy az amerikai história a fejlődés jelképe; irodalmában is a meg-
értésnek, részvétnek, vádnak, gúnynak s szeretetnek azt a gazdagságát 
találjuk, amelyben a szellem szabadságára, függetlenségére és felelőssé-
gére ismerünk. 
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VÁMOS IMRE 

Egy időszerű régi könyv110 

„De la Democratie en Amerique”, Anglo-French Literary Service, Lon-
don; „Oeuvres Complétes”, I. kötet „De la Démociatie en Amerique”, 
Gallimard, Paris. 

 
Vannak művek, amelyek megjelenésükkel egyidőben hatnak. Másokat 
évtizedekre, sőt évszázadokra elfelejtenek. El mégsem vesznek. A dán 
Kirkegaard száz évet várt, hogy ma a modern filozófia egyik bátor úttörő-
jeként fedezzük fel. A prágai születésű Franz Kafka művei most, halála 
után negyedszázaddal váltak olvasottakká. Ilyen Alexis de Tocqueville 
„A demokrácia Amerikában” című könyve is. A francia arisztokrata író 
majdnem száz évvel ezelőtt írott munkája ma hatalmas siker az egész vi-
lágon. Új kiadásban szinte egyidejűleg jelent meg Angliában, Franciaor-
szágban, Németországban és az Egyesült Államokban. 

Tocqueville könyve – „A demokrácia Amerikában” – azon kevés poli-
tikai munkák közé tartozik, amelyeket élményszérűen olvas az ember. 
Politikai gondolkodók műveit általában tartalmuk és nem formai tökélyük 
miatt olvassuk. Marx „Tőké“-jében kevés szórakoztató dolgot talál az 
olvasó. Lenin – egyik kritikusa szerint – olyan nehézkesen írt, ahogyan 
egy paraszt vet. Maga Rousseau sem tenne ránk különösebb hatást „Tár-
sadalmi Szerződés”-ével, ha műve nem eredményezi az újkori történelem 
egyik legnagyobb földrengését. Tocqueville kivétel. Könyvét akkor is a 
legnagyobb élménnyel és érdeklődéssel olvasnák, ha sehol a világon nem 
lenne demokrácia és Amerika sem léteznék. 

„A demokrácia Amerikában” szerzője 1831-ben ment Amerikába. Út-
jának látszólagos célja a börtön-viszonyok tanulmányozása volt. A való-
ságban azonban Tocqueville-t más vágy hajtotta: tudni akarta, hová fej-
lődnek a dolgok, vagy köznyelven szólva, honnan fúj a szél. Tocqueville 
hitt az amerikai demokráciában és bizonyos volt abban, hogy ez a társa-
dalmi és politikai forma egykor mindenütt bekövetkezik. Tudta azt, hogy 
az arisztokrácia és a kiváltságos rend végleg letűnőben van, ugyanakkor 
érezte az újabb veszély szelét: a tömegek diktatúráját, illetve a tömeghan-
gulattal való gálád visszaélést. Előre látta, hogy két nagyhatalom lesz a 
földön, a két életforma kifejezéseképpen. Amerika és Oroszország. Igazát 
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mi sem bizonyítja jobban, minthogy művét, noha közel százesztendős, 
csak a világ egyik részén olvashatják az emberek. 
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LÁTÓHATÁR 
1955. ÉVFOLYAM 
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BORSODY ISTVÁN 
A kelet-európai kérdés111 
(Challenge ín Eastern Europe: 12 Essays edited by C. E. Black, Foreword 
by Joseph C. Grew. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University 
Press, 1954. Pp. 276.) 

 
Ez a könyv röviden és értelmesen elmondja mindazt, amit a szovjet ura-
lom alatt élő Kelet-Európáról tudnia érdemes annak, aki komolyan érdek-
lődik e tragikus sorsú terület problémái iránt Ilyen rövid összefoglaló 
könyv eddig nem állt rendelkezésre. Talán ez. is egyik oka annak – mint 
Joseph C. Grew, a Free Europe Committee elnöke panaszolja előszavában 
–, hogy az amerikai közönség többnyire „tudatlanul” botorkált a 
keleteurópai népek szövevényes problémái között Sok illúziónk ugyan 
nincs, hogy ez a könyv annyira közkézen forog majd, amennyire megér-
demelné (Egy amerikai nagyváros közkönyvtárában személyesen tapasz-
taltuk, hogy majdnem félévvel megjelenése után még senkinek sem jutott 
eszébe kikölcsönözni az új könyvek kirakatából ...) De keleteurópai 
száműzöttek is haszonnal lapozhatnák. Információt meríthetnek belőle, 
több okos szemponttal gyarapíthatják gondolkodásukat. 

A magyar olvasó, aki a kelet-középeurópai kérdést csak magyar szem-
pontból, s többnyire egyoldalú nemzeti szempontból ismeri, itt-ott megüt-
közhet a könyv tizenegy írójának nézetein, beleértve talán az egyetlen 
magyar társszerző, Teleki Géza egyes megállapításait is. A Challenge in 
Eastern Europe tizenkét fejezete, amennyire az ilyen gyűjteményes mun-
kánál közös nevezőről beszélni lehet, nagyjából a nyugati tudományos 
kutatások eredményeire épült S mint tudjuk, az uralkodó nyugati nézetek-
kel az uralkodó magyar nézetek gyakran álltak hadilábon. Különösen a 
dunavölgyi történelem interpretálását illetően. 

Így például az 1918 előtti középeurópai állapotok bírálatát bizonyára 
sokan fogják rosszalani, mert sokan vannak, akik az 1918 utáni 
középeurópai rendezés hibáiból és az azóta bekövetkezett eseményekből 
szeretnék az 1918 előtti állapotokat igazolni. A könyv helyesen állapítja 
meg a múltról: hogy az első világháború előtti dinasztikus rendszer Kö-
zép-Európában teljesen fejlődésképtelennek bizonyult és nem tudta kielé-
gíteni a nemzeti és társadalmi szabadságtörekvéseket. Ugyancsak hangsú-
lyozza, hogy a Németország és Oroszország közt élő népek többsége 

                                                           
111 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 1. számában. 
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szempontjából az első világháború utáni rendezés örvendetes változást 
hozott, mert nemzeti önkormányzattal ajándékozta meg e népeket. 

A trianoni szerződés természetesen súlyos igazságtalanság volt – ezt a 
kézikönyv is elismeri. Ám a trianoni szerződés igazságtalanságait még-
sem lehet a békerendezés főhibájának tekinteni. A wilsoni önrendelkezési 
elvet a trianoni szerződés súlyosan megsértette, de ha volt békés módja e 
sérelmek orvoslásának, akkor az csak az lett volna, ha a háború utáni 
nemzeti államok igazi demokráciát teremtenek és a nemzetközi együtt-
működés magasabb formáit valósítják meg. Sajnos, egyiket sem érték el. 
Ennek fő okát C. E. Black, princetoni történész, a könyv szerkesztője és 
két történelmi fejezetének szerzője, abban látja, hogy a wilsoni program-
nak két lényeges pontja kudarcot vallott Az egyik a nemzetközi 
szabadkereskedelem elve volt. a másik a béke biztosítása nemzetközi 
szervezkedés által. Mind a kettőt a túlzó nacionalizmus tette tönkre. 

A nacionalista válaszfalak mögött nemcsak a nemzeti gyűlölködés 
uralkodott hanem a demokrácia ellenségei is védelmet találtak. A szabad-
ságelvek, mint a cseh Hubert Ripka igyekszik kimutatni, a keleteurópai 
népek közt is többé-kevésbé gyökeret vertek, erejük viszont nagymérték-
ben azon múlott, hogy mennyi ösztönzést és gondozást kaptak nyugatról, 
a liberalizmus központjából. Ripka elmésen jegyzi meg, hogy a tizenki-
lencedik század második felében, mikor liberális klíma uralkodott Euró-
pában, a liberális szellem még a cári Oroszországot is penetrálni tudta. 
Sajnos, a keleteurópai népek legtöbbjének nem volt elég gyakorlata a par-
lamenti kormányzásban és társadalmi szerkezete is gyenge volt. Főleg 
ezzel magyarázza Arnold J. Zurcher, a New York University tanára, hogy 
az első világháború után demokrácia helyett diktatúrás rendszerek kerít-
hették hatalmukba a kelet-középeurópai országok többségét, nevezetesen 
Lengyelországot, Magyarországot, Romániát, Jugoszláviát, Albániát és 
Bulgáriát. 

Stanislaw Mikolajczyk a „népi demokrácia” elméletét és gyakorlatát 
veszi bonckés alá és arra a végkövetkeztetésre jut, hogy „a kommuniz-
mus, akár mint a proletáriátus diktatúrája, akár mint népi demokrácia, 
elméletileg és gyakorlatilag egyaránt a szabadság, demokrácia és világbé-
ke halálos veszedelme.” A horvát Parasztpárt ideológusának, Branko M. 
Peselj cikkében a parasztmozgalomnak a szocialista mozgalommal való 
szembeállítása nem nevezhető szerencsésnek. Egyrészt ez aligha fogja 
előmozdítani a parasztpártok és munkáspártok annyira szükséges együtt-
működését, másrészt nagy adag irrealitás is van az olyan elképzelésben, 
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amely a, parasztmozgalom jelentőségét – sőt jövőjét – az anti-
szocializmusban véli felfedezni. 

A cseh Ladislav Feierabend a földreformról írt, s helyesen domborítot-
ta ki a szövetkezeti gazdálkodás fontosságát a demokratikus agrárpolitika 
szempontjából. A kommunista ál-szövetkezetekre is helyesen mutatott rá, 
mert sokan vannak, akik nem értik a különbséget a demokratikus szocia-
lista és a totalitárius kommunista kollektív gazdálkodás között. 

Teleki Géza a soknemzetiségű szerzők közt méltóan képviseli a ma-
gyarokat. A két háború közti ipar-és társadalom politikáról szól tanulmá-
nya. Nem rejti véka alá Kelet-Európa elmaradottságát és nem bánik kesz-
tyűs kézzel az okok firtatásával sem. Az egyébként progresszív hangú 
cikkből kirí egy mondat melyben a szerző a parasztok „uncooperative” 
magatartását okolja azért, hogy a keleteurópai parasztság nem részesülhe-
tett megfelelő nevelésben. Attól tartunk, hogy ezt máskép kellett volna 
megfogalmaznia. 

A kommunista ipar- és társadalmi politikát a lengyel Jan H. Wszelaki 
tárgyalja. Wszelaki hasonló tanulmányai már korábban megérdemelt el-
ismerésben részesültek. Ezúttal megint kifejti, hogy a vasfüggöny mögött 
végbemenő ipari forradalom az európai” történelem kimagasló eseménye, 
s hogy „a kommunista rezsim eltűnhet, de az ipari forradalom eredményei 
meg fognak maradni.” Az ár azonban szörnyű, amit a keleteurópai népek 
ezért az elkésett és erőszakolt ipari forradalomért fizetnek. Wszelaki azt is 
hangsúlyozza, hogy Oroszország és a népidemokráciák közt olyan gazda-
sági kapcsolatok keletkeztek, melyeket nehéz lenne a jövőben megszakí-
tani. A népidemokráciák gazdasági integrálódását különösen Kelet-
Németország, Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország közt látja 
előrehaladottnak. 

Henry L. Roberts, a Columbia egyetem történelem tanára, a kelet-
középeurópai országok két világháború közti külpolitikáját, míg Jacob B. 
Hoptner, a Mid-European Studies Center igazgatója, a szovjet érdekszféra 
kialakulását és belső szerkezetét vizsgálja. Roberts azt a tanulságot vonja 
le a múltból, hogy Kelet-Európában a béke főként a nacionalista szellem 
miatt szenvedett hajótörést. Hoptner pedig a katonai realitásokat hangsú-
lyozza, melyek elsősorban döntötték el Kelet-Európa sorsát a második 
világháború után. 

A német-cseh születésű Karl W. Deutsch, cambridgei amerikai tanár, a 
szivünkhöz oly közel álló federalista tervek jövőjét vizsgálja, —nem sok 
optimizmussal, noha más megoldást egy igazi békére ő sem lát. A jövőt 
tárgyalja Black professzor zárócikke is, melyben egyebek közt a „felsza-
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badító politika” eddigi mérlegét is megvonja, okosan leszögezvén: „Tény 
az, hogy a containment és a liberation nem drámai alternatívák, mint 
ahogy azt e politikák képviselői állították; mindkét politikának nemcsak 
végcéljai, hanem nagyrészt eszközei is ugyanazok.” 

Joseph C. Grew előszavában egyebek közt abban jelöli meg az Egye-
sült Államok hivatását, hogy fenntartsa a vasfüggöny mögötti népekben a 
„szabadság reményét” Ez megegyezik azzal a hivatalos állásponttal, amit 
John Foster Dulles külügyi államtitkár 1954 november 29-én Csikágóban 
mondott a rabnépek felszabadításáról: „A felszabadulás rendszerint belül-
ről jön. Ám sokkal inkább fog jönni belülről, ha a reményt állandóan 
fenntartják kívülről.” 

A Kelet-Európával foglalkozó amerikai megnyilatkozásokat újabban a 
realitás jellemzi – ami különösen akkor szembetűnő, ha az 1952-es elnök-
választás idején és utána divatba jött nyilatkozatokra gondolunk. A 
Challenge in Eastern Europe-ot is általában ez a realista hang jellemzi. 
Megtanulhattuk, hogy a világba beszélésnél többet ér az olyan beszéd, 
ami a valóságot fedi. 
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TÁBORI PÁL 

Gellért Oszkár: kortársaim112 

Gellért Oszkár: Kortársaim. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest 1954. 
367 l. 

 
Amilyen érdeklődéssel és tisztelettel kezdtem olvasni Gellért Oszkárnak, 
a Nyugat nemzedék egyik kimagasló alakjának, a humanista költőnek, 
rengeteg író felfedezőjének és pártfogójának testes könyvét, olyan szomo-
rúsággal és felháborodással fejeztem be. Van egy egészen csekély száza-
lék lehetőség arra, hogy erről nem Gellért tehet, mert a könyvet éppen 
három hónapig (1954 február 25-től május 25-ig) gyúrta, vizsgálgatta a 
magyar kommunista cenzúra, amely szemérmetlenül oda is nyomtatja 
ezeket az adatokat a címlap hátuljára. Nem tudom, mit írtak bele, mit 
hagytak ki. De amiben kétségtelenül Gellért stílusát és mondanivalóját 
lehet felfedezni, az is elég annak megállapítására: ennél gyalázatosabb 
könyvet keveset írtak a magyar irodalom utolsó ötven esztendejéről. A 72 
éves Gellértnek ugyanis két főcélja volt ebben: (a) bebizonyítani, hogy ő 
világéletében jó kommunista volt és (b) vörösre mázolni a magyar írók 
zömét – kivéve azokat, akikre haragszik vagy akik a szabadságot válasz-
tották. 

Az első célt azzal éri el, hogy dicsekszik a Károlyi kormány és a prole-
tárdiktatúra alatt betöltött sajtófőnöki állásával (de azzal nem, hogy elfo-
gadta a Horthy kormány amnesztiáját), Szamuelly Tiborral való beszélge-
téseivel; idéz verseiből, amelyek „allegorikusan” a kommunizmust dicsőí-
tették stb. Ez még megbocsátható; hiszen élni és megélni akar a mai Ma-
gyarországon. Viszont fölháborító az a rágalom és szidalom-áradat, ame-
lyet a nem-kommunista vagy anti-kommunista írókra zúdít. A harmadfél 
száz oldalas könyvet nem elemezhetem végig, talán néhány idézet igazol-
ja ezt az állítást: 

Ady: „Ady a polgári radikalizmus forradalmától nem várta azt, amiben 
hazája megváltását remélte; ha a Galilei-körnek verset írt is, a szociálde-
mokráciától sem várhatta azt, hogy hárommillió nincstelen parasztot föld-
höz juttasson, tüzes trónon érezte magát, mint egy új Dózsa ... amint 
mindezt oly találóan írta meg róla a Magyarországtól távolélő Révai Jó-
zsef.” (!) 

                                                           
112 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 1. számában. 
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Babits: „ … a teljes politikamentességet hirdette és erényt látott abban, 
hogy a költők s írók híre alig hatolt el a közönség szélesebb rétegeibe...” 

(Azt is írja Babitsról, hogy amikor a san-remoi díjat átvette Dante for-
dításáért, fasiszta módon köszönt, s hogy megtagadta a zsidótörvény elle-
ni tiltakozás aláírását.) 

Cs. Szabó László: „ ... nem annyira anyagi érdekből, csak mérhetetlen 
hiúságból, hogy nem ő lett a rádió igazgatója a felszabadulás után, disszi-
dált. És aki később azt írta (a hitlerizmus idején), hogy az európai kultú-
ráért ma a német birodalom küzd”: s akiről Illyés is úgy beszélt nekem, 
hogy amikor együtt szerepeltek Kolozsvárott és Cs. Szabó kilépett a pó-
diumra, a hallgatóság összesúgott a külseje láttára: „Ki ez a porosz itt?” 

(Ez talán a legocsmányabb fajtája az „irodalmi” kritikának – egy írót a 
külseje után megítélni! De az ilyesmi ismételten szerepel Gellért könyvé-
ben.) 

Ignotus: Ignotus két napilapba is írt egyszerre: az Andrássy-párti Ma-
gyar Hírlapba és a radikális Világba, sokszor ugyanazon a napon ugyanar-
ról a témáról homlokegyenest ellenkezően … ” 

„Miről is beszélhettem volna vele (a nagybeteg Ignotusszal, 1949-es 
hazatérése után)? Népi demokráciánk példátlan nagylelkűségéről, hogy 
bár gyalázatos cikkeket irt Leninről, befogadta? ...” 

Kosztolányi: „A proletárdiktatúra bukása után az Új Nemzedék Par-
don-rovatát névtelenül ő és az Ébredő Magyarok egyik vezére, Lendvai 
István írták...” 

Juhász Gyula: „Ifjúkorában lehetett a Nietzsche-filozófiájának rabja s 
mindvégig az Anna-versek csalódott szerelmese de közben a magyar pro-
letariátus költője is, hogy végül a forradalom bukása után vergődő lélek-
kel vessen véget életének...” 

Ennyi talán elég mutatóba. A könyvben nagyon sok szó van pénzről – 
ki kapott Baumgarten díjat, ki nem, miért és hogyan, ki viselte a Nyugat 
adósságait, melyik író mennyiért adta el a meggyőződéseit. Sok szó van 
arról, hogy ki mit írt Gellért Oszkárról és mikor: ez az egocentrikus szem-
lélet némileg elkerülhetetlen az ilyen emlékezésben. Van néhány nem-
kommunista író (pl. Karinthy), akibe nem tud belekapaszkodni. De az 
egésznek rossz íze van, a magyar irodalmat balkáni intrikák, olcsó klik-
kek, hipokriták és irigykedők pocsolyájává sűríti vagy hígítja. Kár – mert 
ebből a könyvből ma Magyarországon sokan véleményt formálnak az 
utolsó ötven év magyar literaturájáról, amely sok minden volt és lehetett – 
csak épp nem a kommunisták és fasiszták egyvelege, amilyennek Gellért 
Oszkár mutatja be. 
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MOLNÁR JÓZSEF 

Mezőgazdasági válság a vasfüggöny mögött113 

„Satellite Agriculture in Crisis”. összeállította: Research Staff oí Free 
Europe Press. Frederick A. Prager kiadás. New York 1954. 

 
A „Satellite Agriculture in Crisis”, gazdag dokumentum anyagával és 
kitűnő statisztikai táblázataival figyelemre méltó munka. Kár, hogy a Free 
Europe Committee, amely a könyv megjelenését lehetővé tette, nem tün-
tette fel a szerző nevét, amivel a mű hitelét mégjobban, növelhette volna. 

A tanulmány elméleti összefoglalójában röviden, de szakszerűen, fog-
lalkozik a parasztkérdés marxista-leninista irodalmával, az oroszországi 
kolhozosítás történetével, áttekintést ad a megszállt országok parasztsá-
gának félévszázados küzdelmeiről és általában a mezőgazdaság múltbeli 
helyzetéről. Majd bemutatja az első világháborút követő földreformokat. 
A csehszlovák és román földreformmal kapcsolatban tárgyilagosan meg-
állapítja, hogy ezeknek nemcsak szociális, hanem nemzeti jellegük is volt, 
mert elsősorban a magyar és német tulajdonokat képező nagybirtokokat 
sajátították ki. A magyar földreform ügye a szerző éles meglátása szerint, 
kétszer szenvedett hajótörést: egyszer Kun Béla kommunista diktatúrája, 
másszor pedig a „Horthy reakció” juttatta zátonyra. Csupán abban téved, 
hogy a második világháború előtt „a magyar vezető társadalmi osztály 
kezdte felismerni a földreform elkerülhetetlenségét.” Általában egészen 
jelentéktelen dolgokon ott botlik meg, ahol már nem dolgozhat biztos 
számadatokkal és. a számára idegen terület zűrzavaros politikai viszonya-
iban kell eligazodnia. Helyesen értékeli ki például egy rövid lábjegyzet-
ben a magyar falukutató mozgalmat, azonban a kisgazdapárttal kapcsolat-
ban már nem látja tisztán, hogy ez csak részben volt agrárpárt, nagyon 
erős polgári jelleggel. 

Az 1945–46-ban végrehajtott földreformokról a kiadvány viszont egé-
szen más véleményen van, mint például a jobbadára álneveken írogató 
magyar „mezőgazdasági szakemberek”, akik a földreformban csupán a 
birtokos osztály „tudatos tönkretételét” és a kolhozosítás „szándékos” 
előkészítését látják. A könyv szerint a földreformnak még Magyarorszá-
gon és Lengyelországban sem volt „szocialista jellege”, ahol pedig a leg-
nagyobb területeket érintette. Ellenkezőleg, éppúgy, mint az 1920-as 
keleteurópai földreformok, „a tulajdon szélesebb társadalmi bázisra való 

                                                           
113 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 1. számában. 
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kiterjesztését” jelentette. Éppen ezért – állapítja meg – a kommunista dik-
tatúrával szembeni ellenállást nem a volt vezető társadalmi osztályok ma-
radványai, hanem a parasztság és a szervezett-munkásság képviseli. 

A kollektivizálás – a könyv szerint felismerhetően az orosz minta alap-
ján, de az iparosodás mértékétől, a paraszti hagyományok jellegétől és 
sok egyéb más tényezőtől függően más-más ütemezéssel és egymástól 
részben eltérő formában, ment végbe. Bulgáriában már 1945-ben kezdő-
dött és kiterjedése ott is érte el a legmagasabb fokot. Annak ellenére, 
hogy a többi csatlós államtól eltérően. Bulgáriában alig van állami gazda-
ság, 1953 végén a kollektív birtokok területe meghaladta a művelés alatt 
álló földterület ötven százalékát. A szintén korai jugoszláv kolhozosítás 
ereje a Kominformmal való szakítás után megtört: 1953 végén a jugo-
szláv földeknek csupán 9.5 %-a tartozott a kollektív gazdaságokhoz. A 
csehszlovák kolhozosítás a magyarral egyidőben, 1949-ben indult, de 
méreteiben hamarosan túlszárnyalta azt és négy esztendő alatt az egész 
művelés alatt álló terület 38%-ára kiterjedt. Leglassúbb volt a folyamat 
Lengyelországban és Romániában, ahol 1953 végéig a művelés alatt álló 
területnek mindössze 6.7 illetve 7.5%-át sikerült kolhozokba kényszeríte-
ni. A kollektivizálás végső eredményét a szerző abban látja, hogy a kom-
munista kormányoknak négy esztendő alatt sem sikerült olyan eredményt 
felmutatniok, mint a szovjet kormánynak az 1929-ben megindított kollek-
tivizálás első négy hónapjában. 

Részletesen ismerteti a kommunisták agrárpolitikáját, a gépesítést és a 
különböző szektorok terméseredményeit Az általános gazdasági válság, a 
mezőgazdasági termelés csődje, a növekvő ellenállás Sztálin halála után 
„új politika” bevezetésére kényszerítette a kommunistákat. Azonban, 
amint a kolhozosítás sem volt azonos ütemű és kiterjedésű, éppúgy az új 
politika is minden országban más formát ölt. Lengyelországban – ahol 
igazán csak 1953-ban indult meg az erőszakos kollektivizálás – egyszerű-
en felhagytak vele, de lényeges visszakozás eddig nincs. Romániában 
csak reformnyilatkozatok és javaslatok áradatában jelentkezik. Eddig 
Magyarországon és Csehszlovákiában eredményezett aránylag gyökeres 
változásokat. 

A szerző a parasztság ellenállásával kapcsolatban megállapítja: nem 
kétséges és részben igaz, hogy a parasztság ellenállása a kollektivizálással 
szemben a földjéhez való ragaszkodásából ered, de a parasztság és a 
kommunizmus közötti harc főkérdése nem valami ködös ideológiai kér-
dés, hanem az, hogy kié a termés. A kollektivizálás megindulásakor az 
orosz parasztok állataikat vágták le tiltakozásképpen; a magántulajdon 
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régebbi tradícióival rendelkező keleteurópai parasztság azonban az 
együttműködésnek napról-napra való megtagadásával sokkal könnyebben 
és tartósabban tudja szabotálni a kommunisták terveit. 

„A Satellite Agriculture in Crisis” értékes és alapos mű, amely a 
keleteurópai agrárkérdés iránt érdeklődő nyugati, és emigráns olvasók 
számára egyaránt szükséges és fontos olvasmány. 
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VÁMOS IMRE 

Magyarország története és művelődése dokumentumokban114 

Ungarns Geschichte und Kultur in Dokumenten. Herausgegeben von  
Julius von Farkas, Otto Harrassowitz, Wiesbaden,  Németország. 1955. 
234 l. ára 15 DM. 

 
Az új év kezdetén figyelemre méltó munka jelent meg a német könyvpia-
con: Farkas Gyula magyar irodalomtörténész német nyelvű, dokumentá-
ciós kiadványa. A magyar történelem és művelődés fejlődését igyekszik 
bemutatni, megjegyzés nélkül, dokumentumokban. A szerkesztő törté-
nelmünk egy-egy korszaka előtt közérthetően és tényszerűen ismerteti 
hazánk fejlődését, mintegy összekötő szöveggel látja el a közölt kortörté-
neti munkákat. E tiszteletre méltó tárgyilagosság természetesen nem men-
tes vitatható irányelvektől. 

Melyek ezek? Farkas Gyula négy jelleget tulajdonít nekünk. Szerinte 
ezek határozták meg sorsunkat és szellemi életünket, a) A magyarság 
egyedüllétének érzete (Einsamkeitsgefühl); b) az ebből eredő nemzeti 
borúlátás; c) a hivatástudat (a kereszténység keleti védőbástyája, stb.); d) 
végül szenvedélyes hazaszeretet. Ez a négy szempont determinálja a kü-
lönben jól válogatott történelmi és irodalmi adalékokat; e szempontok 
túlzott és kizárólagos érvényesítésének tulajdoníthatjuk a dicsérendő ki-
advány néhány sajnálatos hibáját. 

Különösen megmutatkoznak ezek a lírai részben. A közölt költemé-
nyek még csak sejttetni sem engedik legsajátosabb kincsünk, a magyar 
költészet páratlan gazdagságát, szépségét és teljességét. Petőfitől két ma-
gyarkodó vers került a kötetbe (Magyar vagyok, Élet és Halál), Adytól 
három búsmagyarkodó; Kölcseytől és Vörösmartytól természetesen a 
Himnusz és a Szózat, Balassitól a Vitézi Ének, Aranytól A welszi bántok. 
Talányos nekünk, hogy a modem magyar költészetet és sorsot Babits Mi-
hálynak miért éppen „Régen elzengtek Sappho napjai” című költeménye 
képviseli. A költők igen, kiválasztott verseik azonban – főként Petőfi, 
Ady és Babits esetében – nem mutatják cseppben a tengert, nem enged-
nek következtetni a részből az egészre, a magyar líra teljességére. Igaz, a 
szerkesztő megemlíti, hogy a költeményeket nem irodalmi, hanem doku-
mentációs értékük szerint válogatta. A hiba tehát nem a versekben, hanem 
az említett irányelvekben van. 

                                                           
114 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 1. számában. 
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Nem vonjuk kétségbe Farkas Gyula történelem magyarázó szempont-
jait. Kizárólagosan magyar sajátosságnak tekinteni azonban ezeket – önál-
tatás. Többé-kevésbé mindegyik kelet–európai nemzet joggal hivatkozhat 
rá. A lengyelek is a kereszténység keleti bástyájának tekintik magukat; 
nekik is volt vagy van Einsamkeitsgefühl-jük; ők is a németség és a keleti 
szlávság közé ékelve érezik magukat; irodalmukban ott kísért századok 
óta a nemzeti halál; a „szenvedélyes hazaszeretet”-ről pedig – ami a reali-
tásokat illeti – különb példát adtak, mint mi. A bulgárok nem másfél, de 
öt élvszázadon át török megszállás alatt éltek. Mekkora lehet az ő hivatás-
tudatuk! De a balti népek, a cseh, szerb vagy akár a román irodalomból 
számos hasonló „dokumentációs értékű” példát idézhetnénk. 

A magyar művelődésnek legigazibb sajátja – véleményünk szerint – 
éppen a klasszikus jelleg, az egyetemességre való törekvés. Noha aggódá-
sunk a nemzet sorsáért egyik alapvető irodalmi, zenei és szellemtörténeti 
tulajdonságunk, egyes-egyedül politikai szempontból vizsgálni múltunkat, 
hagyományaink leszűkítését jelenti. Különösen, ha ez a szemlélet legen-
dák komolyan vételére is hajlamos. 

A kiadvány Anonymustól Illyés Gyuláig jól válogatott szerzők művei-
vel eleveníti meg hagyományainkat és történelmünket. Ha említett szem-
pontjainak mindenáron való érvényesítése helyett a közölt szerzők legjel-
lemzőbb alkotásait mutatja be, egészen más eredményre jut, egész más 
keresztmetszetét kapjuk a magyar művelődésnek. 

Farkas Gyula hét korszakra osztja a magyar fejlődést. 1) A nomád élet 
és a honfoglalás; 2) a kereszténység felvétele; 3) renaissance és huma-
nizmus; 4) reformáció – ellenreformáció; 5) felvilágosodás, romantika, 
népies realizmus; 6) liberalizmus; 7) két világháború közötti kor. Leggaz-
dagabb a reformáció-ellenreformáció és a felvilágosodás korának doku-
mentálása. Farkas magyar irodalomtörténetének is ezek a legértékesebb 
részei, örvendetes kísérlet a két világháború közötti kor értékelése is. Az 
egy Klebelsberg Kunón kívül (nem tudjuk, hogy a négy szempont közül 
melyik árán került e kötetbe) modem művelődésünk olyan illetékes alko-
tói szólalnak meg, mint Szekfű Gyula, Móricz Zsigmond, Bartók Béla, 
Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula. Hiányoljuk azonban József 
Attilát, aki konzervatív műítészeink szerint is talán a legszebb verseket 
írta kora Európájában. 

Magyarország történetéről és művelődéséről 234 oldalon 48 dokumen-
tumban helytelen lenne teljességet követelni a szerkesztőtől. Az ilyen 
antológiákon különben is mindig vitáznak. Dicsérjük inkább a munkát és 
a szándékot, amely a szerkesztőt serkentette: idegen nyelvű olvasóközön-
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ségnek dokumentálni hazánk fejlődését. A németeknek közvetlen bepil-
lantást enged Magyarország történelmi és kulturális életébe; nekünk ma-
gyaroknak pedig gazdag jegyzeteiben összegezi a rólunk szóló német 
nyelvű munkákat. 
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BORBÁNDI GYULA 
Toll a száműzetésben115 

The Pen in Exile, an anthology, edited by Paul Tabori, published by the 
International P.E.N. Club Centrefor Writers in Exile, 1954. 227 old. 

 
A hontalan író egyik legnagyobb problémája műveinek idegen nyelvű 
kiadása. Az írói munka olvasót igényel. Nem író, aki csak íróasztalának 
ír. A hontalan író nemcsak otthonát vesztette el, de olvasóit is. Új olvasók 
toborzása még nem könnyű feladat. Külföldön kevesen olvassák anya-
nyelvén írott műveit. Kiadó is alig akad, aki kiadná őket. Idegen olvasó-
nak idegen nyelven írni vagy jó fordítót találni talán még nehezebb. Az 
idegen kiadók húzódoznak menekült írók műveinek kiadásától. Fordítani 
kell őket és a fordítás sokszor meg sem közelíti az eredetit. A kiadó meg 
csak a fordítást látja, arról ítél. Aki kísérletet tett már műveinek idegen 
nyelvű kiadására, bizonyíthatja, milyen kálváriát kell az anyanyelvén dol-
gozó hontalan írónak megjárnia, hogy műve nyugati nyelven megjelenjék. 

A hontalan írók. eme problémáján akar segíteni a Pen Club, amikor azt 
tervezi, hogy évenként angol nyelvű antológiába gyűjti és kiadja szám-
űzött írók kisebb műveit A kötetek célja, hogy az angolszász olvasókö-
zönségnek, irodalmi szemlék és napilapok kritikusainak, valamint a ki-
adóknak bemutasson menekült írókat. Fel akarja hívni figyelmüket jele-
sebb szerzőkre és alkotásokra, s ezzel megkönnyíteni hontalan írók műve-
inek idegen nyelvű publikálását. 

Az első antológia 1954 végén jelent meg. Tábori Pál szerkesztette. Ti-
zennégy nemzet írói szerepelnek a kötetben. Költők, novellisták, esszéis-
ták. Legtöbbjük anyanyelvén írta művét, de vannak néhányan, akik már 
angolul készítették el írásukat és ezek a jobbak. A fordításokon megérzik 
– noha egyik-másik tolmácsolása kitűnő –, hogy szerzője más nyelven írta 
és az angol nyelv csak nehezen tudja visszaadni a mű eredeti légkörét, 
hangulatát, feszültségét. 

A kötet első részében Tábori Pál a szerkesztés munkájáról számol be, 
Storm Jameson – a menekült írók ügyeinek buzgó istápolója – és Maria 
Kuncewicz – lengyel írónő, a hontalan írók Pen központjának elnöke – a 
menekült írók problémáiról és lehetőségeiről ad áttekintő képet. 

A második részben huszonegy novellát talál az olvasó. Aztán a költők 
következnek, összesen tizenheten. Végezetül néhány tanulmány fejezi be 

                                                           
115 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 1. számában. 
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a kötetet, A tanulmányok közül legjelesebb Salvador de Madariaga kis 
írása Spanyolország és a Nyugat címmel. Az orosz származású George 
Adamovich Gide-del való találkozásait írja meg, az ugyancsak Oroszor-
szágban született A. G. Colin a nagy orosz íróról, Gogolról készít portrét. 

A kötetben négy magyar író műveit találjuk. Kenedy Róbert és Saly 
János – mindketten angolul írnak – három, illetve két költeménnyel sze-
repel. A két fiatal költőt a magyar közönség nem nagyon ismeri. Költe-
ményeik angol nyelvű irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Szabó Zol-
tántól novellát olvashatunk Tábori Pál gondos fordításában. A negyedik 
magyar Barlay Katalin, aki 1937 óta él Angliában és főleg gyerekeknek 
ír. 

A Pen Club hasznos munkát végzett az antológia kiadásával. Több 
mint negyven hontalan írót mutatott be az angolszász olvasóközönségnek. 
Reméljük, hogy a következő kötetben több magyar írónak és költőnek jut 
hely. Elsősorban olyanoknak, akiknek eddig nem volt alkalmuk angol 
olvasók előtt bemutatkozniok. 
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BORBÁNDI GYULA 
Horogkereszt és vörös csillag kelet- és középeurópában116 

Otto Forst de Battaglia: Zwischeneuropa, Von der Ostsee bis zur Adria, 
Teil l. Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Verlag der Frankfurter Hefte, 
1954, Frankfurt. 438 old. 

 
Otto Forst de Battaglia tudós, diplomata és publicista. Bécsben született. 
Lengyelországi kereskedő-család gyermeke. A második világháború után 
egy ideig a lengyel kormány szolgálatában diplomáciai tevékenységet 
fejtett ki Bécsben. A katolikus tudós azon fáradozott hogy a nyugati világ 
megértse az új lengyel állam politikáját Amikor azonban a kommunisták 
erőszakkal magukhoz ragadták a korlátlan hatalmat Forst de Battaglia 
megtagadta a szolgálatot a varsói kormánynak és disszidált Azóta egy 
három kötetes történelmi és politikai munkán dolgozik. A mű címe: 
Zwischeneuropa. Az első kötet – amely nem régen hagyta el a nyomdát – 
Lengyelországgal, Csehszlovákiával és Magyarországgal foglalkozik. A 
kővetkező kötet Ausztria közelmúltjának történetét tárgyalja, végül a 
harmadik kötet a balkáni államok politikai fejlődését vizsgálja. 

Zwischeneuropa – amelyre nem találunk megfelelő magyar elnevezést 
– az a területsáv, amely Németországot az orosz birodalomtól elválasztja. 
A Keleti-tengertől az Adriáig húzódik. Forst de Battaglia szerint ez a terü-
let geopolitikai egység. Főütőere a Duna és az Odera. A „Duna-Odera 
térség vizsgálódásainak alapvető fogalma és nélküle fejtegetései szinte 
meg sem érthetők. A szerző azt tartja, hogy e sok nép által lakott területen 
azért nem sikerült tartós rendet és nyugalmat teremteni a múltban, mert a 
lengyel állam és a Habsburg-monarchia nem tudott federativ keretben 
egyesülni. A sok baj és szenvedés azért szakadt erre a területre és az ott 
lakó népekre, mert a „Duna-Odera térség” geopolitikai egységét nem le-
hetett a politikai egységgel megtoldani. A probléma, amely a szerzőt első-
sorban foglalkoztatja, miért nem sikerült a területet úgy összefogni, hogy 
nemcsak a geopolitikai követelményeknek, de az ott élő népek vágyainak 
és törekvéseinek is megfeleljen. Szerinte ezek a törekvések és a történel-
mi szükség is az úgynevezett „osztrák-lengyel megoldás”-t kívánták és 
kudarca végső soron a nacionalizmusok felülkerekedését és külső imperi-
alista erők beavatkozását vonta maga után. Forst de Battaglia szerint 
„Zwischeneuropa” törtnetének főszereplői Porosz-Németország és Orosz-

                                                           
116 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 1. számában. 
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ország, áldozatai pedig Lengyelország és a Habsburg-monarchia. Az 
előbbi kettőről minden rosszat elmond. Nem bocsátja meg nekik, hogy 
erőszakkal nyúltak bele ennek a területnek az ügyeibe és marakodásuk 
rengeteg szenvedést zúdított a népekre. Ez a gondolatmenet – ha nem is 
fogadjuk el – nagyjából érthető és logikus. Legfeljebb kiindulópontjaival 
és a történelmi helyzetek megítélésével vitatkozhatunk. Érthetetlen azon-
ban, hogy a szerző, miközben a monarchia felbomlásán és tragédiáján 
kesereg, nem titkolja rokonszenvét a monarchia-ellenes liberális és kis-
polgári Csehszlovákia iránt. 

Az első kötet legrészletesebben Lengyelország utolsó félévszázadának 
történetét vizsgálja. Forst de Battaglia élesen bírálja a két háború közti 
lengyel politikát. Különösen az ukrán kisebbséggel szembeni magatartást 
kifogásolja és nagyon elítéli Beck ezredes, külügyminiszter egyes gesztu-
sait. Rokonszenvvel ír a lengyel ellenállásról és a háború utáni lengyel 
demokratikus kormányzásról. Részletes tájékoztatást ad az ország későbbi 
bolsevizálásáról. Elmondja, milyen szerkezeti- és életforma-változáson 
ment át az ország és milyen állapotokat teremtett a több mint fél évtizedes 
kommunista uralom. Forst de Battaglia különös érdeme, hogy nem utá-
nozza a legtöbb „anti-konununista író”módszerét, nem válik a „fekete-
fehér ábrázolás” áldozatává. Keményen bírálja a kommunistakormányzat 
szabadság-rabló, elnyomó és kizsákmányoló intézkedéseit, de ugyanakkor 
elismeri azokat a sikereket, amelyeket néhány területen a rendszer elért. 
Elismeréssel ír az iparosítás eredményeiről, a városépítésről, a közlekedés 
megjavításáról, a tömegek emberi és nemzeti öntudatáról, Varsóról, 
amely „Zwischeneuropa” kis-Moszkvájává nőtt. Ezekkel az eredmények-
kel szemben felsorakoztatja a passzívákat és hangsúlyozza, hogy az előb-
biek nem változtatják meg azt a sötét képet amelyet az ötvenes évek Len-
gyelországa mutat. Ugyanilyen hangnemben ír Csehszlovákiáról is. A két 
háború közti csehszlovák államot ideális társulásnak tartja. Dicséri de-
mokratikus berendezését, liberális, kispolgári elveit és két nagy politiku-
sa, Masaryk és Benes ügyességét A két ország bolsevizálásával és „új 
szakaszos” politikájával kapcsolatban azonban hiányoljuk, hogy nem mu-
tat rá eléggé a különféle politikai akciók közti összefüggésekre és arra, 
hogyan hatnak a moszkvai események a csatlóskormányok magatartására. 
Ezeket a problémákat érinti ugyan, de nem vitás, hogy tüzetesebb vizsgá-
latot érdemelnének. 

A kötet utolsó fejezete – több mint száz oldal – Magyarországgal fog-
lalkozik. Meglepő, hogy milyen tájékozott a két háború közti magyar 
eseményekben és a második világháború utáni, magyarországi helyzet-
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ben. A szerző általában helyesen látja a Horthy-korszak politikájának 
mozgatórúgóit, az ország szociális viszonyait és azokat a szükséghelyze-
teket amelyek kritikus pillanatokban az ország felelős vezetőinek állás-
foglalását befolyásolták. A monarchia bukása – véleménye szerint – Ma-
gyarországon is káros következményekkel járt. Ha a monarchia nem bom-
lik fel, a magyar politikai fejlődés – főleg az ország külpolitikai tájékozó-
dása – más irányt vehetett volna. Forst de Battaglia elismeri azonban, 
hogy ennek ellenére is másként alakulhatott volna az ország sorsa. Elis-
meréssel emlékezik meg azokról, akik a nyugati demokráciák felé orien-
tálódtak – főként három főúrról: Bethlen Istvánról, Károlyi Gyuláról és 
Teleki Pálról ír nagy rokonszenvvel – és elítéli azokat, akik az országot 
Hitler és Mussolini politikai kalandjaiba rángatták. Megfeledkezik azon-
ban a bel- és a külpolitika kölcsönhatásáról. Nem veszi észre, hogy a 
nyugati tájékozódás az akkori viszonyok között belpolitikai demokratizá-
lódást is megkövetelt volna. A régi és avult társadalmi rend szükségszerű-
en meghatározta az ország külpolitikai irányát is. A vezető rétegek – cse-
kély kivételtől eltekintve – kritikus pillanatokban inkább feladták közis-
merten nyugati rokonszenvüket és kapcsolataikat, semhogy lemondjanak 
előjogaikról és kiváltságos helyzetükről. Forst de Battaglia sajnos adós 
marad ezeknek az összefüggéseknek a tüzetes megvizsgálásával. 

A háború utáni fejlődést négy szakaszra osztja. Az 1945 és 47 közötti 
szakaszt az a törekvés jellemzi, hogy az ország nyugati mintájú demokrá-
ciává váljék. Ezt a folyamatot a kommunista erőszak megszakította. A 
második periódus az átmenet időszaka. 1947 közepétől 1948 végéig tart 
Erre az időszakra esik az ellenzék kiirtása, az egyházak elleni harc meg-
indítása és Mindszenty letartóztatása, a kommunista párt és a szociálde-
mokrata párt erőszakos fúziója, az államosítások, a három éves terv vég-
rehajtása, a barátsági szerződések a Szovjetunióval és a népi demokrati-
kus rendszerekkel. A koalíció gyakorlati megszüntetésével és a kommu-
nista alkotmány bevezetésével megkezdődik a harmadik szakasz: az or-
szág bolsevizálása a sztálinizmus szellemében és módszereivel. Ez a fo-
lyamat 1953 júniusáig tartott, amikor a kormányzat meghirdette az úgy-
nevezett új szakasz politikáját, enyhítette a politikai nyomást, lemondott 
az erőszakos kolhozosításról, megígérte a nehézipar csökkentését és szá-
mos kedvező intézkedést vitt végbe. 

Noha a szerző nagy általánosságban jó adatokkal dolgozik, az esemé-
nyekből és tünetekből helyes következtetéseket von le és mindvégig tör-
ténetírói tárgyilagosságra törekszik, könyvében mégis több hibára bukkan 
a magyar olvasó. Így többek között gróf Károlyi Mihályról azt jegyzi 



 

379 

meg, hogy rövidéletű „szovjet” köztársaságot alapított, Csatay honvédel-
mi minisztert náci-barátsággal illeti, a parasztpárti Keresztúry Dezsőt pol-
gári demokratának tűnteti fel, Gergely Sándor írót következetesen Görgey 
Sándornak írja, a B-listázásról azt tartja, hogy egyes egyedül politikai 
szempontok indokolták, túlbecsüli a legitimisták szerepét a magyar politi-
kai életben, a Magyar Nemzetet következetesen katolikus újságnak neve-
zi, a félreállított kommunisták közé Boldizsár Ivánt is besorolja és Kádár 
Jánosról azt írja, hogy árulásért kivégezték. 

Forst de Battaglia könyve hibái és fogyatékosságai ellenéire mégis je-
les munka és jó útmutató annak a németnyelvű olvasóközönségnek, 
amely a kelet-középeurópai kérdésekben tájékozódni kíván. 
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VÉSZY MÁTYÁS 
Sulyok Dezső és a magyar tragédia117 

Sulyok Dezső volt képviselő .A Magyar Tragédia” című művének megje-
lent az első kötete, amely a két háború közötti és a második világháborút 
követő politikai eseményeket tárgyalja. A magyar események vizsgálatá-
nak módja és a szerző több megállapítása bizonyára élénk vitát indít meg. 
A könyv megítélésével kapcsolatos vélemények meglehetősen eltérnek 
egymástól. Ezt bizonyítja az alábbi két kritika is, amelyek közül az egyi-
ket Vészy Mátyás liberális politikus, a másikat Borbándi Gyula írta. 

 
Egy elgondolkoztató könyv118 
A magyar politikai kép 1945 és 1949 áprilisa között alakult újjá. Azok a 
politikusaink, akik 1947 szeptembere előtt hagyták el az országot általá-
ban tévesen mérik le az akkori otthoni helyzetet. 

Az 1945 novemberi választás egy 83%-os kommunistaellenes többsé-
get eredményezett. Téves és káros az a beállítás, amely a szociáldemokra-
ta, nemzeti parasztpárti és liberális tömegeket nem élesen antikommunista 
rétegeknek tekinti és a kommunistaellenes magatartást csak az 57%-os 
kisgazdapárti többségnél hajlandó elismerni. Ha a magyar nép bizonyos 
rétegeit félre is vezették a parasztpárt és a szociáldemokrata párt egyes 
hatalomra éhes vagy leterrorizált vezetői, a választók az említett pártok-
ban kommunistaellenes szervezetet láttak és ezért szavaztak rájuk. A libe-
rális párt – akármilyen csekély is volt a vonzóereje a tömegekre – mindig 
élesen antibolsevista volt. Az 1945-ös választás népfrontos jellegét (az 
egylista rendszert) ez a párt ellenezte elsőnek, amelyben azután a kisgaz-
dapárt is követte. A liberális párt így viselkedett 1947 után is. 

Az 1947-es (az emigrációban annyira lekicsinyelt) második választás 
még világosabban igazolta, hogy a kommunisták a szovjet megszállók 
több mint két esztendős terrorja, a párt ügyes propagandája és a nem–
kommunista pártok széttagoltsága ellenére sem tudták a magyar nép han-
gulatát megváltoztatni. Megkapták ugyan a szavazatok 22 százalékát, de 
akik a választásban résztvettek, tudják, hogy ebből legalább 5 százalékot 
a kék cédulákkal való csalással szereztek meg. A többi pártok szavazatai-

                                                           
117 Dr, Sulyok Dezső: A Magyar Tragédia, I. rész. A trianoni béke és következményei. 

Szerző kiadása, 1954, 624 old. 
118 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 3. számában. 
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val kapcsolatban is helytelen a kommunista hangulat erősödéséről beszél-
ni. 

Ki kell emelni a szociáldemokrata pártot, amelynek a választási csalá-
sok elleni nyílt állásfoglalása már a választások előtt nyilvánvalóvá tette a 
párt igazi felfogását A radikális párt – egyesülve Peyer Károllyal – a. vá-
lasztások alatt még teljesen kommunista-ellenes propagandát folytatott és 
ezzel vont el szavazatokat a szociáldemokrata és a liberális párttól, első-
sorban a zsidóság egy tekintélyes részét, akik közül sokan az első válasz-
táson még a német-ellenes kommunista párt felé hajoltak és sok munkást, 
akik azt hitték, hogy a radikális párt egy „Peyer-féle szociáldemokrata 
párt” lesz. A kisgazdapárt félrevezetett szavazói is erősen bolsevik-
ellenesek voltak, akik nem fedezték még fel az árulókat és pártjukban a 
kommunista rend ellenségét látták. 

A többi pártot is erősen ellenzékinek tartották. Balogh, Barankovics, 
Pfeiffer és Schlachta szavazói főleg az akkor már emigrálni kényszerült 
Sulyok Dezső által szervezett Szabadság párt híveiből kerültek ki. Ezek 
közül csak Balogh csapta be később a választóit. 

Sulyok könyvének alapvető hibája, hogy 1947 május 31-ében jelöli 
meg a kommunista rendszer bekövetkeztét. Ez történelmileg téves megál-
lapítás. A bolsevizálást csak azzal érték el, hogy 1949 tavaszán törvényel-
lenesen nem fogadták el az ellenzék jelentkezését a választásokra és így, 
mintegy puccsszerűen, szabad út nyílt az egylistás ” választás”-hoz. Ma-
gyarország állt ellen a legjobban, nálunk létezett legtovább ellenzék és a 
letiport keleteurópai államok között Magyarország az egyetlen, ahol az 
orosz fennhatóságú proletárdiktatúra csak az egylistás választás után vált 
valóra. Ennek egyik oka talán az, hogy a magyar nem szláv nép, a másik 
pedig, hogy mérhetetlenül idegenkedik mindenfajta diktatúrától. Igen 
sajnálatos, hogy Sulyok – bár könyvének célja Magyarország különállá-
sának fontosságát hangsúlyozni – elmulasztja felhívni a figyelmet ezekre 
a történelmi tényekre. Elsősorban arra a fontos körülményre, hogy a ma-
gyar nép az 1947 augusztus végi választásokon, akárcsak 1945 őszén, 
kifejezést adott kommunistaellenes érzületének és a választók 80%-a 
nem-kommunista pártokra szavazott. 

Ezeket elöljáróban el kellett mondanom, mert Sulyok könyvének első 
harmada egyébként végtelenül érdekes és sok új szempontot tár az olvasó 
elé. 

Sulyok a magyar tragédia lényegét és a .széteső Közép-Európa” halá-
los betegségét Trianon (illetve Versailles) szellemében látja. Meg is 
mondja, hogy miért. Perem-politika volt, amelyet ma már nem lehet foly-
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tatni. Perem-politika London, Páris és Róma fókuszokkal. Ezt a politikát 
fel kell váltsa a centrális európai politika, amelynek a geopolitikai adott-
ságok következtében szükségképen Berlin, Varsó és Budapest központok-
ra kell támaszkodnia. „Egy az 1939 előtt egyesült németeket felölelő Né-
metország, az 1938 évi nagyságában visszaállított Lengyelország és a 
Kárpát-medencét újra összefogó demokratikus Magyarország a szükséges 
elemei eme, Európa életét egyedül biztosító politikának. (212 old.) 

Ez az a politikai elv, amit meg kell szívlelni – s ez Sulyok könyvének 
lényege. Ebből folyik kritikája, amellyel a XX. századbeli Európa történe-
tét illeti. 

Bírálata ehhez mérten kíméletlen és éles. Sulyoknak magyar viszony-
latban joga van ehhez. Puritán bátorsággal a legveszélyesebb körülmé-
nyek között tárta fel annak idején Szálasi múltját és 1946-47-ben 
mindannyiunkat felülmúló vakmerőséggel harcolt a bolsevikiek ellen. 
Illő, hogy kritikáját itt szabad földön jószándékkal fogadjuk. Múltja indo-
kolja, hogy könyvében a magyar nép érdekei szolgálatának szándékát 
lássuk. A szerző annak érdekében, hogy a német, cseh, román, jugoszláv, 
lengyel, osztrák és szlovák magatartást éles kritika tárgyává tehesse, 
előbb végigfut a magyar kormányok, politikai irányok és rendszerek 
ténykedésein. Erős bírálata és könyörtelen ítélete ritka kivétel a magyar 
politikai történetírásban. Nem álcáz és nem hallgat el semmit. Ha könyve 
második harmadát (a külföld bírálatát) nem ismernők, értetlenül állnánk 
ennyi düh és harag előtt. Az emigráns sajtónak módot kell találnia, hogy 
helyesbítsen, ahol kell és az odadobott keztyűt felvegye, ahol szükség van 
arra. Hiba volna azonban megtorlásul agyonhallgatni a könyvet. 

A könyv utolsó harmada váltja ki bizonyára a legnagyobb vihart. Ez 
ugyanis személyi és személyes kritika a XX. század politikusairól; köztük 
azonban önmagáról is. Ez utóbbival azonban csak viszonozza azt a mél-
tánytalanságot, amely vele szemben az emigráció utolsó öt évében meg-
nyilatkozott. De félek, hogy könyve értékén ez a rész mégis sokat ront. 
Sokakat (talán mindenkit) támad és attól tartok, hogy ez a személyes kri-
tika alkalmat szolgáltat arra, hogy a vita személyeskedéssé fajuljon. Pedig 
ha pártatlan támadásaiban mindenkiről elmond minden rosszat, pártatlan 
abban is, hogy minden jót elmond azokról, akiket erre méltónak tart. És 
ez: ismét a javára szól. 

Sulyok nagy érdeme, hogy konkrét feladatot ad az emigrációnak; a 
Kárpát-medence geopolitikai jelentőségének tudományos feltárását. Ha a 
hivatalos emigráció ezt magáévá tenné, ez volna a legjobb védekezés Su-
lyok személyes támadásával szemben. 
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Ennek érdekében azonban a könyv objektív történelmi hibáira is rá kell 
mutatnunk. Ezek, dicséretére legyen mondva, sokkal kisebbek, mint eré-
nyei. 

Így például támadja a századvégi „nemzetellenes” radikalizmust, 
amely szerinte az állam ellensége volt és ugyanakkor azokat a koncepció-
kat fejti ki a könyv bevezetőjében, amelyeket ez a csoport hirdetett elő-
ször 1910 és 1918 között. Azt mondja, hogy „a tényeket illetően részben 
igazuk volt”, de a „rombolás szándéka” vezette őket. Miért? Hiszen őt 
sem a rombolás szándéka vezeti, amikor a hajdani radikálisok célkitűzését 
hirdeti; „Át kell alakítanunk az egész, belső és nemzetiségi politikánkat. 
Csak a Kárpátmedencében élő összes népek tökéletes egyenjogúsítása és 
a magyar nép maradéktalan belső felszabadítása tesz minket képessé erre 
a nagy történelmi feladatunkra.” (212. old.) 

A szociáldemokrácia bírálatában nem érzem, hogy Sulyok tárgyilagos 
volna. Hibáztatom, hogy elhunyt vezetőiről bántó módon emlékezik meg. 
Nem hinném, hogy adatai helyesek. Itt is arra kell gondolnia a jószándékú 
bírálatnak, hogy vajon ezek (a való vagy valótlan) adatok a könyv célki-
tűzését támogatják-e vagy sem. Szerintem nem támogatják és így károsak. 

Sulyok élesen bírálja bíróságaink működését a Horthy rendszer alatt. A 
büntető bíráskodást illetően nagyjából igaza van. De utalnia kellett volna 
arra is, hogy bíróságaink nem hoztak például egyetlen ítéletet sem a, bot-
büntetési törvény alapján, vagy a fajvédő törvény paranoiás „fajgyalázó” 
rendelkezését a Kúria minden lehető esetben mellőzte. 

Nem foglalkozik elég részletesen – a papság ebbéli szerepén kívül – a 
magyar nép csodálatos segítő készségével sem. A liberális párt a béketár-
gyalások előtt adatgyűjtésbe kezdett. A levelek ezrei tettek 
tanubizonyságot arról hogy a magyar nép milyen megható módon segítet-
te és támogatta az üldözötteket. 

Sulyok mély vallásossága egyetlen irányban teszi a könyvet elfogulttá: 
a katolikus papság irányában. Itt nem olvashatunk bírálatot, sem jót azok-
ról, akik az 1918-as próbálkozásban oly szép tisztességgel vettek részt, 
sem rosszat azokról, akik a Sulyok által élesen bírált fehér terrort támo-
gatták vagy akik – igaz, hogy kevesen – a nyilas rendszerben szerepet 
játszottak. 

Még két kérdéssel kell foglalkoznunk. Sulyok szerint az a politikai 
irány, amely Közép-Európa mai helyzetét végső fokon előidézte, Masaryk 
befolyásának „köszönhető”. Masaryk valóban kiváló történettudós volt és 
közeli kapcsolatai voltak Wilson elnökkel. Ezekkel az adottságokkal ma-
gyarázható, hogy Masaryk a kelleténél többet ért el Csehországnak, de a 
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többi utódállamnak is, mint amennyit ő és a nyugatiak eredetileg akartak. 
Ez a többleteredmény, amit Benes mesterkedései fejlesztettek tovább s 
amit Sulyok „masarykizmus”-nak nevez, a könyv szerint a vezető nyugati 
hatalmak betegségévé vált. Sulyok utal ennek az egyoldalú és a Nyugatra 
is káros doktrínának a helytelenségére és szorgalmazza az ellene való 
védekezést. Ez nem revizionizmus, hanem egy új világpolitikai gondolat, 
amellyel az emigrációnak is már most foglalkoznia kellene. 

A szerző úgy véli, hogy az általa elképzelt „új Európa megteremtésére 
a legnagyobb befolyása a német népnek van.” Az osztrák és a német 
helyzet javulása, a könyv megjelenése után következett be. Geopolitikai-
lag valóban nem tagadható, hogy ez a két ország Közép-Európa szem-
pontjából sorsdöntően fontos. Más kérdés, hogy ez tetszik-e valakinek 
vagy sem. De a Kárpát-medence kérdésének is ez a reálpolitikai kulcsa. 
Végső fokon egy gondolatot vagy egy könyvet is aszerint kell megítél-
nünk, hogy mennyi benne az igazság, nem pedig, hogy tetszik-e vagy 
kellemes-e nekünk. Sulyok nézeteit is eszerint kell megvizsgálnunk. 

A könyv elgondolkoztató. Hibáit kritizálni kell, de azt is el kell ismer-
ni, hogy a szerző nagy anyagot gyűjtött össze és feltétlenül a jó szándék 
vezeti. A személyi rész lerövidítése esetén, reméljük megfelelő második 
kötettel együtt, alkalmas lesz arra, hogy idegen nyelveken is megjelenjék 
a kommunista-ellenes világ felvilágosítására és a Kárpát-medence igazsá-
gos elrendezésének kérdésében a magyar álláspont méltó képviseletére. 
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BORBÁNDI GYULA 
Egy politikus önleleplezése119 

 
Sulyok Dezső könyve nagy csalódás azoknak, akik remélték, hogy a való-
ságnak megfelelő képet kapnak az elmúlt négy évtized magyar politikai 
történetéről. 

A szerző bevezetője szerint a könyvnek az a célja, hogy a külföld a tör-
ténelmi igazságot megismerje. Azt akarom – írja – , hogy nemzeti tragé-
diánk ne meghamisítva álljon a világ közvéleménye előtt. Azután azt is 
megjegyzi, hogy munkájában kedvezés vagy ellenszenv senkivel szemben 
sem vezette. 

Valóban nagy szükségünk van olyan műre, amely alaposan és minden 
részletre kiterjedően feldolgozza a két háború közötti és a második világ-
háborút követő évek politikai történetét. Ha, tehát valaki ilyen munkára 
vállalkozik, szándéka örömmel üdvözölendő. Különösen ha kijelenti, 
hogy a történelmi igazság feltárására törekszik és tárgyilagosan kívánja 
szemlélni az elmúlt eseményeket. 

Ilyen feladatra viszont történetíró kívántatik. Sulyok Dezső nem törté-
netíró. Túl sokat markolt, amikor történelmi művet akart írni és a törté-
nelmi igazságot tárgyilagos vizsgálat alapján kívánta felderíteni. A törté-
netírónak először is alaposan ismerni kell a tárgyat, amelyet fel akar dol-
gozni, munkájában a tudomány módszereit kell követnie, az igazságot 
kell kutatnia, nem pedig a maga nézeteinek az igazolását keresnie és nem 
utolsó sorban mentesnek kell lennie a feldolgozandó tárgyhoz fűződő 
minden fajta érzelmi kapcsolattól. Az egyén élete bonyolult. A társadalo-
mé még inkább. Egyes jelenségek és történések sok összetevő eredményei 
és ennek folytán a történetírónak óvakodnia kell attól, hogy a problémákat 
leegyszerűsítse, mindenre egyértelmű és gyors választ találjon és az alap-
jában összetett problémákat egyszerű formulákkal és kellően meg nem 
indokolt magyarázatokkal oldja meg. 

A fentiek alapján a könyv nem tudományos mű. Az olvasó komoly hi-
ányokra bukkan a szerző tárgyismeretében. Forrásművei bizonyítják, 
hogy a témáról szóló sok fontos munkát nem ismer és olyan forrásokat is 
felhasznált, amelyeknek nemcsak tudományos értéke, de a valósághoz 
való viszonya is meglehetősen kétes. Vizsgálódási módszere nem tudo-
mányos. Adatainak felhasználásában, csoportosításában és következteté-

                                                           
119 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 3. számában. 
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seiben részrehajló. Eleve megfogalmazott tételekkel dolgozik, amelyek-
hez azután bizonyítékokat keres, figyelmen kívül hagyva, hogy lehetnek 
ellenbizonyítékok, amelyek könnyen megdönthetnék az előre elkészített 
tételt. Végezetül történelmi munkákban általában háttérbe szorul a szerző 
személye. Ebben a műben a szerző áll az előtérben és a történelem ese-
ményei csak azt a célt szolgálják, hogy a szerző nézeteit igazolják. Ennek 
következménye, hogy a személyével kapcsolatos, sokszor jelentéktelen 
megnyilatkozásoknak is nagyobb figyelmet szentel, mint egyes fontos 
történelmi eseményeknek és jelenségeknek. 

Sulyok Dezső könyve nem történelmi munka. Nem szabad tehát a tör-
ténelmi művek mértékével mérni. Könyvében egy politikus szól hozzánk, 
hogy elmondja nézeteit a két háború közötti magyar politikáról. Az olvasó 
tehát semmiképpen sem ismerheti meg a történelmi igazságot, hanem 
csak Sulyok Dezső véleményét a korról és annak közszereplőiről. A 
könyv a memoár irodalomhoz áll legközelebb, de minthogy elsőrendű 
célja nem a történelmi visszapillantás, hanem egyéni nézetek tudatosítása 
és politikai közszereplők feletti ítélet, politikai vitairatnak kell tekinte-
nünk. 

Nézzük ezek után, mit tudunk meg a könyvből Sulyok politikai nézete-
iről? 

A mű tele van ellentmondásokkal és az olvasó a végén nem tudja, de-
mokrata politikussal vagy pedig reakciós ellenforradalmárral van-e dolga. 
Sulyok ugyanis haladó és demokrata gondolatokat retrográd nézetekkel 
vegyit. Az olvasó bizonytalan, melyik az igazi Sulyok. Vannak a könyv-
nek fejezetei, amelyek egy a valóságot jól látó, helyesen következtető és 
nyugati értelemben vett demokrata politikus felfogását tükrözik. Más fe-
jezetekben viszont a két háború közötti időből annyira ismert reakciós, 
ellenforradalmi és minden haladást megvető irányzatok hangja szólal 
meg. 

Sulyok több helyütt hangsúlyozza, hogy a külföld rosszul ismeri az 
elmúlt négy évtized magyar eseményeit és „Magyarország... feltámadásá-
nak útját egy körülötte kialakult nagyarányú és szövevényes, szervezett 
történelemhamisítás zárja el.” Történelemhamisításon a szerző azt a pro-
pagandát érti, amelyet a szomszédos államok a magyarság jóhírnevének 
rontására és hitelének csökkentésére folytattak. Sulyok könyve ezt a pro-
pagandát szeretné ellensúlyozni és a „történelemhamisítás”-sal szemben a 
történelmi valóságot megmutatni. Csak az a baj, hogy az általa megrajzolt 
„történelmi valóság” nagyon, hasonlít az elítélt „történelemhamisítás”-
hoz. Mert, ha egy idegen a könyvet elolvassa, nem azt a következtetést 



 

387 

vonja le, hogy a magyarság ellen rosszindulatú rágalomhadjárat folyt, 
hanem, hogy a magyarság demokratikus mivoltában joggal lehet kétel-
kedni. Hiszen Sulyok szerint a két háború közötti és a második világhábo-
rú utáni vezetőréteg német, illetve szovjet kollaboráns volt, az ország 
közéletének első vonalában egy-két kivételtől eltekintve csak kvalifikálat-
lan politikusokat találunk, a kormányok tehetetlenek és tehetségtelenek 
voltak, alig volt egy-két igaz ember és az ellenzék sem különbözött sok-
ban a vezetőktől. A könyvből kitűnik, hogy a második világháborúban 
nem akadt valamirevaló tömeg, amely a szövetségesek ügyét támogatta 
volna és az ellenállási mozgalom is csak „úgynevezett” volt, amely joggal 
érdemelte ki Sulyok Dezső megvetését. A háború után az országban csak 
a kollaboránsok jutottak szóhoz, akik a szovjet megszállók „alkotmányos 
álarc alatt prezentált bizalmi emberei” voltak. Íme, ilyennek festi le Su-
lyok a magyar közéletet és ez a kép nem sokban különbözik a „történe-
lemhamisítók” felfogásától. Sulyok szerint az egész magyar közélet rom-
lott volt és csak időnként emelkedett ki egy-egy valamirevaló politikus. A 
legigazibb persze maga a szerző, akinek a könyv szerint mindig igaza 
volt, mindenkinél jobban látta a követendő utat, szinte egymagában kép-
viselte a magyarság jobbik részét és csodák csodájára sohasem tévedett. 
Sulyok elhallgatja, hogy a két háború között voltak az országban figye-
lemreméltó demokratikus csoportosulások, haladó szellemi és politikai 
irányzatok, a népjogokért és a szociális igazságért lelkesedő tömegek. Ha 
mégis megemlékezik róluk, (polgári radikálisok, szociáldemokraták, pa-
raszti radikálisok, stb.) akkor csak a lebecsülés és a megvetés hangján Az 
országban voltak demokrata erők, amelyek előbb vagy utóbb megváltoz-
tatták volna az ország sorsát. Sulyok azzal, hogy erről nem vesz tudomást, 
lényegében azokat igazolja, akiknek külföldön meglehetősen rossz véle-
ményük van a magyar népről és akik szerint a magyarság teljesen alkal-
matlan a demokráciára. Természetesen nem arról van szó, hogy szépítsük 
a helyzetet, de az igazságnak tartozunk annak megállapításával, hogy 
Magyarországon nemcsak tehetetlen és idegen érdekeket szolgáló kor-
mányrendszerek, megbízhatatlan és korrupt ellenzék (ami szintén vitatha-
tó), de a nemzet dolgaiban jól látó, demokrata irányzatok is működtek. A 
külföld tehát nem kap valami vigasztaló képet a magyar politikai viszo-
nyokról. De hogyan is várhatunk mást, amikor Sulyokot nem a történelmi 
igazság megismerésének a vágya, de elsősorban személyes érzelmek és 
indulatok fűtik. 

A szomszéd népeket például olyan felületesen jellemzi és olyan jel-
zőkkel illeti, mint a két háború közti revizionista röpiratok. Az ellenünk 
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elkövetett méltánytalanságokat hűvösen és okosan kell tárgyalni, érvekkel 
kell küzdeni az igazságtalanság ellen, nem pedig átkozni és gyalázni azo-
kat, akik vétettek ellenünk. Indulatainkat ezzel ugyan levezetjük, de nem 
valószínű, hogy az ügynek használunk. Sulyok túlságosan nagy jelentősé-
get tulajdonít a „masarykizmus”-nak. A problémát meglehetősen leegy-
szerűsíti, aki nemzetünk több évtizedes külpolitikai sikertelenségét csak 
Masaryk és Benes „ártó” működésével magyarázza. Nem szabad figyel-
men kívül hagynunk, hogy sok történelmi tény is ellenünk szólt és a veze-
tő nyugati politikai köröket ezek is befolyásolták, nemcsak Masaryk, 
Benes és a többiek propagandája. A probléma sokkal bonyolultabb és 
nem intézhető el egyszerűen a masarykizmus kárhoztatásával. Sulyok a 
valóságnak megfelelően tárgyalja a trianoni béke létrejöttének körülmé-
nyeit, az országra kényszerített határozatok igazságtalanságait, de amikor 
minderre magyarázatot keres, nem talál egyéb érveket, mint az irreden-
tizmus agyoncsépelt szólamait. A téma sokkal alaposabb és emelkedet-
tebb hangú tárgyalást érdemelt volna. És még valamit. Sulyok váltig han-
goztatja, hogy Csehszlovákia nem volt demokrata és humanista állam, de 
akaratlanul is bizonyítványt állít ki arról, hogy Magyarország sem volt az. 

Az ország külpolitikai tájékozódásának ügyében is több ellentmondás-
ra bukkan az olvasó. Egy helyütt azt írja a szerző, hogy Magyarország 
németbarát politikája „történelmi szükségszerűség volt... ez volt számára 
az egyetlen járható út.” Ezt a politikát kellett szerinte követnünk, mert 
„nem futhattunk jajgatva gyilkosaink után, hogy adják meg nekünk a ke-
gyelemdöfést.” Néhány oldallal tovább viszont már azt írja, hogy a német 
orientáció helytelen volt „Nekem, alig volt olyan felszólalásom, – jegyzi 
meg – amelyben valamilyen formában szóvá ne tettem volna a német ve-
szélyt.” Az olvasó fogja a fejét. Hogyan? Képtelenség a német külpoliti-
kai tájékozódás szükségszerűségeit elismerni és ugyanakkor elítélni azo-
kat, akik következetsek voltak ennek a szükségszerűségnek a felismerésé-
ben. Ha a német orientáció történelmi parancs volt, akkor miért ítélendők 
el azok, akik ennek értelmében cselekedtek? Az olvasó mindvégig bi-
zonytalanságban marad afelől, hogy Sulyok szerint milyen külpolitikát 
kellett volna követnünk. 

Ellentmondanak egymásnak a zsidókérdésben tett megállapításai is. 
Elítéli a zsidók ellen elkövetett vétkeket, de helyesli a zsidóság korlátozá-
sának, visszaszorításának a politikáját, következetesen „zsidó nemzeti 
kisebbség”-ről ír és állandóan hangoztatja, hogy a zsidók milyen nagy 
arányszámban vettek részt a munkásmozgalomban, a polgári radikaliz-
musban és elsősorban a két proletárdiktatúrában. Ezekről a kérdésekről 
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olyan hangon ír, amelyet antiszemita röpiratokból ismerünk. Egyes kö-
vetkeztetései szinte nevetségesek: például az a megjegyzése, hogy Nagy 
Imre csak azért volt „színlegesen” miniszterelnök, mert nem zsidó. 
Egyébként hatalommal is felruházták volna. Sulyok úgy látszik nem tud-
ja, hogy kommunista államban a hatalom birtokosa a párt és nem a kor-
mány, az első ember pedig a párt vezetője, nem pedig a miniszterelnök, 
függetlenül attól, hogy zsidó-e vagy sem. 

A „Magyar Tragédia” szerzője több ízben heves szavakkal ítéli el a 
kollektív felelősségrevonást. Legélesebben talán a csehszlovákiai ma-
gyarság ügyében. Ez nagyon helyes. Viszont – amint a könyvből megtud-
juk – 1945 szeptemberében egy választójogi értekezleten azt javasolta, 
hogy azoknak a körzeteknek a választási jogát egy választásra függesszék 
fel, amelyekben 1939-ben a nyilas pártok abszolút többséget kaptak. Mi-
lyen címen ítéli el tehát a kollektív felelősségrevonást, aki maga is kollek-
tíve akarja megbüntetni egyes választókerületek lakosságát? 

Nem tudjuk, miként vélekedjünk a szerzőnek a náciellenes ellenállás-
ról kifejtett nézeteiről. Amikor 1943 januárjában visszajött a frontról, azt 
mondta Bajcsy-Zsilinszky Endrének, hogy „meg kell kísérelni a háború-
ból való kilépést”. Később viszont lebecsülő és gyűlölködő hangon emlé-
kezik meg azokról, akik valóban megkísérelték a háborúból való kilépést. 
Érthetetlen, hogy egy magát náciellenesnek, a szövetségesek barátjának 
és demokratának valló politikus annyi megvetéssel beszéljen azoknak az 
igaz magyaroknak a mozgalmáról, akik vállalkoztak az ország sorsának 
megváltoztatására. Az ellenállási mozgalom méreteiről mindenkinek lehet 
egyéni véleménye, de kétségbevonni a benne résztvevők tisztességét s a 
jó ügy szolgálatának a szándékát, szinte megbocsáthatatlan vétek. Sulyok 
állandóan „úgynevezett ellenállásról” beszél. Kifejti, hogy az „ellenállás-
nak nevezett – alapjában véve kezdettől céltalan – mozgalom”-ban elvi 
okokból nem vett részt. „Nem akartam a bolsevizmus kollaboránsává és 
oroszok vezetőjévé lenni” – adja meg önmagának a felmentést. Mintha 
Bajcsy-Zsilinszkyt és társait a szovjet kollaboráció és a muszkavezetés 
szándéka vitte volna az ellenállás táborába? Ilyen hangon a nácizmus 
megmaradt hívei beszélnek, nem pedig egy magát demokratának valló és 
sokak által annak tartott politikus. Sulyok állítólag azért vált ki az ellenál-
lási mozgalom politikai szervéből, a Függetlenségi Frontból, mert a 
kommunisták részvétele miatt kollaboránsnak tartotta. Nem értjük azon-
ban, hogy 1945-ben miért vetette magát olyan vehemenciával ennek a 
szervezetnek és a szervezethez tartozó kisgazdapártnak a munkájába. 
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Avagy a Függetlenségi Frontban való részvétel akkor már nem volt kolla-
boráció? Sulyok természetesen ezúttal is adós marad a válasszal. 

Meglepő, hogy Sulyok milyen megvetéssel beszél a progresszív és 
demokrata mozgalmakról. A polgári radikálisokat – noha a maga demok-
rata mivoltának igazolására az ő tételeiket és követeléseiket hangoztatja – 
idegen szemléletűeknek, nemzetelleneseknek és a magyar nemzeti lét 
különleges követelményei iránt érzéketleneknek nevezi. Szemükre veti, 
hogy „külföldi társadalmak intézményeit akarták megvalósítani Magyar-
országon”. Magyarul: bűnük, hogy nyugati demokráciát akartak. Azt ter-
mészetesen mondanunk sem kell, hogy 1919-ért is őket terheli a felelős-
ség, a szociáldemokratákkal együtt. Érthetetlen a düh, amellyel Sulyok a 
szociáldemokrata pártról megemlékezik. Felújítja az ellenforradalmi kor-
szak szinte minden rágalmát, sőt kiegészíti őket azokkal, amelyeket a 
szociáldemokrácia megszűntetése után a kommunisták terjesztettek. Su-
lyok megalkuvónak nevezi a szocialistákat, azt írja, hogy parlamenti frak-
ciójuk a kor ellenforradalmi szellemét tükrözte vissza, a zsidótörvények 
kényszerére végrehajtott néhány személyi változást úgy magyarázza, 
hogy a párt sietve hajtotta végre soraiban a nürnbergi törvényeket Attól 
sem riad vissza, hogy a mozgalom, olyan tiszteletreméltó vezetőit, mint 
Szeder Ferencet és Kabók Lajost rendőrspiclinek és nácibarátnak denun-
ciálja. Mik a bizonyítékai? Ellenőrizhetetlen rendőrtiszti vallomások, be-
szédekből kikapkodott félmondatok és az a tény, hogy bizonyos időszak-
ban szabadlábon voltak. Revolverujság dolgozik ilyen módszerrel, nem 
pedig történelmet író politikus. Természetesen a radikális paraszti irá-
nyokról is csak a lebecsülés hangján szól. A népi írók mozgalmát megle-
hetősen röviden intézi el. (Németh Lászlóról nincs más mondanivalója, 
mint hogy „vak-vágányra futott”. Az olvasó hiába várja, hogy a szerző 
megmagyarázza, miként is értendő ez a „vak-vágány”). Kovács Imre egy 
félmondatának rossz értelmezése alapján azt állítja, hogy a kommunisták 
állították fel a külön parasztpártot. Ha Sulyok Dezső tárgyilagos akart 
volna lenni, közölnie kellett volna, hogy a Parasztpárt 1939 nyarán ala-
kult, amikor Rákosi még a Csillag-börtönben tartózkodott és a kommunis-
táknak is más gondjuk volt, mint a „külön parasztpárt” felállítása. A pár-
tot 1945-ben nem kellett „felállítani”, mert 1939 óta létezett. 

Sulyok valódi politikai nézeteire nagyon árulkodó ahogyan, a földre-
formról ír. 1945 tavaszának mérhetetlen jelentőségű eseményét, „Vorosi-
lov-féle földreform”-nak nevezi. Aki ebben a földreformban nem lát 
egyebet, mint a szovjet megszállók egyik aktusát, az nem nagyon tarthat 
számot arra, hogy bárki is komolyan vegye agrárpolitikai fejtegetéseit. 
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A szerző „A Magyar Tragédia” első kötetében tulajdonképen a két há-
ború közti politikai eseményeket szándékozta feldolgozni, Hozzáfűzött 
azonban egy részt, amely a második világháború utáni évek történetével 
foglalkozik. E résznek ehhez a kötethez való csatolását nem indokolja 
más, mint a szerzőnek az a szándéka, hogy – azokban az években kétség-
telenül helyes és feltétlenül tiszteletreméltó – politikai küzdelmét ismét 
bemutassa és mai ellenfeleit még ebben a kötetben a szovjet megszállók 
és a kommunista párt kiszolgálásával, a magyar nép elárulásával vádolja. 
Politikai pletykákat beigazolódott tényeknek tüntet fel és ezek alapján 
ítél. A könyvnek ez a legrosszabb fejezete. Pontatlan, helytelen adatokat 
tartalmaz, rosszindulatú, elnagyolt és durva hangú. Méltatlan a szerzőhöz. 
Elárulja, hogy célja nem a történelmi igazság kutatása, hanem emigrációs 
politikai ellenfeleinek a ledorongolása. 

A könyv azzal fejeződik be, hogy a szerzőt Mindszenty hercegprímás 
küldte külföldre, miután „bizonyos lehetőségeket” előkészített neki. Ezzel 
igazolja a kommunista hatóságok vádját, hogy a prímás a külfölddel szö-
vetkezett a kormányzat megdöntésére. Ízléstelen a bebörtönzött bíborosra 
való hivatkozás, de egyébként is érthetetlen, miért fontos egy demokrata 
politikusnak, hogy a hercegprímás megbízottjának tűntesse fel magát. 

Meg kell emlékeznünk, végül a könyv erényeiről is. Vannak részletei, 
amelyek kitűnően sikerültek. Így többek között a trianoni béke megszüle-
tésének körülményeiről, a proletárdiktatúra és az ellenforradalom 
attrocitásairól, a románok behívásáról és a Horthy-korszak kezdeti idő-
szakáról szóló fejtegetések. Dicséretreméltó, hogy töméntelen sok adatot 
gyűjtött össze ennek az eddig csak hiányosan megírt korszaknak a bemu-
tatására. Ugyancsak kitűnő néhány részlete, amelyben Magyarország má-
sodik világháborús politikai életéről, néhány politikusáról (pl. Teleki Pál-
ról, Imrédyről, Bárdossyról, valamint a politizáló tisztekről) és a nyilasok 
működéséről mond ítéletet Végül nem lebecsülendő érdeme a könyvnek, 
hogy megemlékezik néhány olyan politikai eseményről és nyilatkozatról 
is, amelyet az emigrációban megjelent memoárok szerzői kihagytak mű-
vükből.  



 

392 

MOLNÁR JÓZSEF 
Magyar regény-siker Amerikában120 

Kovács Imre: The ninety and nine, Funk & Wagnalls Company, New 
York 1955. 343 oldal. 

 
Kovács Imre „The ninety and nine” című regényét az amerikai sajtó egy-
öntetű elismeréssel fogadta. A „Néma Forradalom” írójának ez a második 
idegenben megjelent könyve. Az első, „lm Schattea der Sovjets” Svájcban 
jelent meg és később Párisban franciául. Ez a könyve – bár szép sikert ért 
el – nem keltett különösebb feltűnést, mert a háború utáni magyar esemé-
nyek emlékiratszerű leírása témájánál fogva eleve szűkkörű érdeklődésre 
tarthatott számot. A „The ninety and nine” amerikai sikere a szerencsés 
témaválasztásban és a szerző stílusának megjelenítő erejében rejlik. A 
Magyarországon lejátszódó nemzeti és emberi tragédiát sikerült világmé-
retű küzdelemmé avatnia két főhősének, a jezsuita rend főnökének, Father 
Jánosnak és a kegyvesztett második számú kommunista vezérnek, Leslie 
Rabnak a közös börtöncellában folytatott szellemi párviadalával. Az ame-
rikai kritika azért is figyelt fel Kovács Imre új könyvére, mert nem elszi-
getelt magyar ügyet elevenített meg, regényében Magyarország csak kere-
te a szenvedésben megújhodó keresztény szellem és a kommunista világ-
nézet közötti küzdelemnek. A regény az amerikai kritikusokat Koestler 
műveire emlékeztette és a legtöbb bíráló az ő regényei mellé, mások, a 
szigorúbbak, egy kicsit mögé helyezték. 

Az események sorozata, történelmünk Mohács óta legnagyobb tragédi-
ájával, a vesztett háborút követő orosz megszállással kezdődik. Az orosz 
hadigépezet végiggördül az országon. Útját lángbaborult falvak, rombolás 
és pusztulás jelzi. A világégés nem kíméli meg a jezsuita rendház évszá-
zados falait sem. Az ájult országba csak lassan tér vissza az élet. Ez az 
élet azonban egészen más, mint a háború előtti. A jezsuita rend birtokán is 
megjelenik a földosztó bizottság. Father János, a parasztgyerekből lett 
rendfőnök megpróbál szembeszállni a földosztókkal. Kötelessége megvé-
deni a rend birtokát, de belül érzi a nép igazságát. Arra gondol, hogyha ő 
is ott maradt volna a falujában, most talán közöttük állana, és várna jussá-
ra. Péter, a városi földosztó bizottság elnöke megkísérli rávenni arra, hogy 
vegyen részt a közéletben. A szerzetest azonban csak elgondolkoztatják 
az okos paraszt szavai, de nem tudják meggyőzni. Mindentől távol tartja 
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magát, visszavonul az évszázados falak mögé és az ifjúság nevelésének 
él. 

A regény két főhőse, Leslie Rab és Father János a részleg orosz kato-
nák által meggyilkolt püspök utódjának beiktatásán találkoznak először. 
Aztán évek telnek el s a kommunista hatalom átvétel teljes méreteiben 
kibontakozik. Amikor a kormány a szerzetesi rendeket is feloszlatja, 
Father János rendtársai egyrészét külföldre irányítja, másrészüket szét-
küldi az országba. Ömaga illegalitásba vonul. Az egykori rendházban a 
Földhivatal rendezkedik be, Father Jánost pedig a Földhivatal elnökének, 
Péternek a felesége látja vendégül egy időre. Péter házában találkozik 
Mártonnal, az illegális évekből itt maradt idealista kommunistával. 
(Mennyivel élőbb alak ez, mint Zilahy The Angry Angel-jének kommunis-
ta munkása!) De sem Péterrel sem Mártonnal nem értik meg egymást. 
Márton látja a rendszer hibáit, de hisz a kommunizmusban. Péter nem 
kommunista. Paraszt. Paraszti bizalmatlansággal nézi az eseményeket, de 
közben részt vesz formálásukban. A paraszt és a munkás útja eltér a szer-
zetesétől, de a börtön falai között újra találkoznak majd. A szerzetes a 
faluról Dr. Shuster ügyvéd, kereszténypárti képviselő otthonába kerül, 
ahol a régi világ letűnt politikusai szövik álmaikat hatalmuk visszaállítá-
sára. Father János ekkor döbben rá, hogy az egyháznak és a papságnak a 
nép mellett a helye. De már az első összejövetelen megjelenik a politikai 
rendőrség és Father Jánossal együtt az egész társaságot a Hatvani utcába 
viszik. 

A Hatvani utca börtöncellájában kezdődik tulajdonképpen a regény 
legdrámaibb része, amely Koestler Darkness at noon-jára emlékeztette az 
amerikai kritikusokat. Meggyőző erővel mutatja be a kommunista börtö-
nök életét és a kommunista politikai rendőrség vallatási módszereit. Ereje 
abban rejlik, hogy Koestler és annyi más író után is tud újat és izgalmasat 
mondani. Számos érdekes epizóddal tarkítja a közös cellában lévő két 
főhős további sorsát. Kitűnően megrajzolt alak a börtön rab borbélya, a 
börtön rab mindenese Csutora, Milashin a Moszkvából hazatért durva 
detektív, Altorjai detektív és végül a politikai rendőrség főnöke, Gabor 
Jeney. 

Míg a börtönben a két hős izgalmas szellemi párviadalt vív egymással 
és egészen a vallomásig keresztül megy az ördögien kiagyalt vallatási 
módszerek minden fázisán, a börtönfalakon kívül lejátszódik egy másik 
tragédia. Father János egykori titkárára, Father Györgyre, aki a rend 
templomában a rendes lelkészi teendőket látja el, a rendszer kiveti hálóját. 
A békepapok táborába hajszolják. A nyugati olvasó Father György tragé-
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diáján keresztül izgalmas és pontos képet kap a békepapok mozgalmának 
kialakulásáról, működéséről és szereplőiről. Father Biró – aki a magyar 
olvasót okvetlenül Balogh páterre emlékezteti – a regény egyik legsike-
rültebb alakja. 

Nehéz volna pár sorban ismertetni a kommunista vezér és a szerzetes 
mélyen intellektuális vitáit, amelynek végső eredményeként Leslie Rab 
meggyónik a szerzetesnek. A kommunista vezér meggyónik, de a szerze-
tes győzelme mégsem teljes, meghalni mégis kommunista módjára hal 
meg: magára vállalja a vádakat, hogy még egyszer utoljára szolgálatot 
tehessen pártjának. 

Dióhéjban ez a regény története. Nem véletlenül helyezte az amerikai 
kritika Kovács Imre könyvét Koestler írásai mellé. A „The ninety and 
nine” ben – éppúgy mint Koestler regényeiben – a hangsúly nem az ese-
mények sorozatán van, a dráma nem külső cselekményekben, hanem el-
sősorban a lelkekben zajlik le. Az események háttere, a háború utáni tár-
sadalmi átalakulás hiteles rajza, a kommunista hatalmi gépezet céltudatos 
működése, a két világnézet összeütközése, a lelkekben lejátszódó átalaku-
lás megelevenítése fontosabb, mint az egyébként érdekes külső történé-
sek. A magyar olvasó a regényben a háború utáni átalakulás első hiteles 
és művészi ábrázolását fedezheti fel, de ha csak ez lenne, nem aratott vol-
na sikert Amerikában. Kovács Imre az oszthatatlan szabadság ügyén kívül 
elsősorban a magyarság ügyét kívánta szolgálni, a magyar nép sorsa iránt 
akart az idegen olvasóban megértést és részvétet kelteni. Azzal, hogy a 
magyar ügyet kiemelte provinciális jellegéből és a magyar tragédiát a 
keresztény világszemlélet és a kommunizmus harcának reflektorfényébe 
állította anélkül, hogy a szokványos antibolsevista regények olcsó fogása-
it alkalmazta volna, az érdeklődést sikeresen felkeltette a magyarság sor-
sa, iránt is. 

A regény kedvező fogadtatásának másik oka, a fordító munkáját dicsé-
rő kitűnő angolságon kívül az, hogy szakított a hagyományos bőbeszédű 
magyar regényformával és a modern amerikai regények szigorú szerkesz-
tési elveit követte. A regény epizódjai, mellékalakjai állandó és szerves 
kapcsolatban vannak a főeseménnyel, szigorúan csak annyi van belőlük, 
amennyi a főesemény megvilágításához szükséges. Minden esemény a két 
főhősre irányítja az érdeklődést, akiknek viaskodását és sorsát az olvasó 
lélegzet visszafojtva követi. 

Ha pedig valaki azt kérdezné, hogy Kovács Imre regénye a magyar 
nyelvű irodalomnak mit jelent, nehéz lenne kérdésére felelni. Ehhez a 
könyvet magyarul is meg kellene jelentetni, ami emigrációs viszonyaink 
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közepette erőnket meghaladó feladat. Egy bizonyos, a regény szerkesztési 
módszere— eltekintve tartalmi gazdagságától – önmagában is érdeklődés-
re tarthatna számot az írók és olvasók körében egyaránt. 
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FENYŐ MIKSA 

Koestler Arthur vallomásai121 

Arthur Koestler: The Invisible Writing, Macmillan, New York, 1954, 432 
pp. 

 
Koestler Arthur önéletrajzának első része, melyben gyermekkorát, ifjúsá-
ga idejét, goethei értelemben tanulóéveit írta meg, három év előtt jelent 
meg; a második, a befejező részt, – a vándoréveket, The invisible writing 
címmel nemrég hozta ki egy előkelő amerikai kiadócég. Az első résznek 
sikere, ahogy mi tudjuk, mérsékelt volt. A második részt, amelyről most 
megemlékezni kívánunk, az amerikai sajtó őszinte elismeréssel fogadta, 
mely egyaránt szólt az illusztris szerző személyének és vallomásos művé-
nek. Az olvasóközönséget is ez a második rész – A láthatatlan írás – ér-
dekelte jobban: ebben vélte megtalálni az író damaszkuszi útjának titkát, 
ahogy a kommunista párt igazolványos tagságától – 26 éves korában – 
eljut a Darkness at Noon drámai vallomásáig, a megdöbbentő – már t. i. a 
szerzőt megdöbbentő – holdkóros álomból felébresztő valóság felismeré-
séig. Ez érdekelte igazán az olvasó közönséget, mely e vázlatos ismertetés 
szerzőjével együtt vallja, hogy a könyvtárnyi írások között, melyek az 
utolsó két évtized folyamán a bolsevizmus lelki alkatáról, céljairól, esz-
közeiről megjelentek, a legátütőbb erejű, a legmegrázóbb s tán legigazibb 
is Koestler Darkness at Noon-ja. De A láthatatlan írás-ban az olvasó en-
nél többet talál. Betekintést nyer az író műhelyébe: megismeri regényei-
nek genesisét, alakjainak életre keltését, – mint ahogy a bűvész miveli, ki 
minden kápráztató produkciója után bemutatja fogásainak egyszerű tech-
nikáját. S mindezt egy írásműben, mely érdekes olvasmány, egy érdekes 
egyéniség kalandokban gazdag életének színes filmszalagja. Még valamit 
kell itt elöljáróban megemlítenünk. Nemcsak az olvasót érdekli az író 
megtérésének vagy helyesebben magához térésének történetei az írót is ez 
érdekli a legkülönösebben. Könyvének ez a központi problémája; minden 
egyéb, amit elénk tár, csak arra szolgál, hogy reliefet adjon a problémá-
nak, mely az író életének legsorsosabb eseményéből adódott. 

Ez az esemény adja magyarázatát annak – mi legalább így látjuk –, 
hogy az író így sietett emlékezéséit megírni. Java férfikorában, még ötve-
nedik esztendeje előtt, Koestler Arthur úgy érezhette – esetleg tudata alatt 
dolgozott benne –, hogy fontosabb esemény ennél a szakításnál már az ő 

                                                           
121 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 4-5. számában. 
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életében úgysem, történhet, érdemes, sőt muszáj életének ezt a korszakát 
vallomással leírnia. S valóban, ha elolvassuk könyvét s látjuk, hogy ez a 
harminc esztendő – tizenhat éves korától számítva – milyen, gazdag nem 
mindennapi eseményekben s hogy ezek az események milyen problémák 
elé állítják, milyen örvények szélére szorítják, milyen sorsos-
elhatározásokra kényszerítik, akkor nem csodálkozunk azon, hogy az író, 
ki beérkezett, nyilván barátságos, vagy legalább is nem ellenséges révbe, 
hol a múltak démonjai megjuhászodva pihennek még lábainál, nyilván 
anyagi gondokkal sem kell küzködnie (oh! ez nagyon fontos!), lezárja 
múltjának aktáit s leszámol ötven esztendejével. 

Forradalmi hitének – vallja Koestler – két alapeleme volt: az a vonzó 
erő, melyet fantáziájára Utópia országa gyakorolt – rossz térkép az, me-
lyen Utópia országa nincs felrajzolva, mondotta Wilde –, és lázadó haj-
lama egy beteg társadalom ellen, ahogy ezt ő és társai az első világhábo-
rúra elkövetkezett korszakban megítélték. Picassot idézi, ki olyasvalamit 
mond, hogy úgy ment a bolsevizmusba, mint egy friss patakba s azután – 
ezt már nem Picasso mondja, hanem Koestler – ki kellett menekülnie be-
lőle, mert megdöbbenve látta, hogy ezeket a vizeket pestisessé szennyez-
ték az elöntött területek omladékai és hullái. (E pillanatban nem tudjuk, 
szószerinti idézet-e ez?) 

Ami egyebet Koestler elmond, néhány szerelmi ügyét – Erosnak nem 
sok tere jut írásában –, baráti kapcsolatok keletkezését, lazulását és meg-
szakítását, irodalmi kísérleteket, író portrékat stb. – mind kitűnően mond-
ja el s érdeklik az Olvasót, mert egy jeles íróval, érdekes emberrel történ-
tek meg, de az igazi esemény: viszonya a kommunizmushoz; hozzájuk 
húzása, drámai kimenekülése a spanyol börtönnél börtönebb fogságukból. 
Főként ez utóbbi, a kimenekülés. Mert közéjük úgy került, mint más ezer 
meg tízezer értelmiségi: fiatal volt, elégedetlen a dolgok rendjével, a ha-
talmasok önzésével (mintha hatalom elképzelhető volna önzés nélkül), a 
hatalomnélküliek türelmességével, az okosak evolúciós politikájával, 
novarum rerum cupido, ment a patkányfogó melódiáik után. A bolseviz-
mus forradalmi hittétele, földalatti romantikus szervezkedése – van ennél 
egy erős fantáziájú ifjú számára igézetesebb? A készülő író kalandvágya 
is szerepet játszhatott ebben: átélni valamit s azután megírni. A fiatal író 
velük volt, mielőtt Marx vagy Lenin írásait ismerte volna, melyekbe alig-
hanem később sem igen merült bele. 

Belép a pártba s néhány hónapra rá már Moszkvában van, megbízva a 
feladattal, hogy beutazza a délkeleti szovjettartományokat és cikksoroza-
tot írjon arról, hogy milyennek látja ott a bolsevizmus által teremtett vi-
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szonyokat egy polgári író. Mert kifelé így kell, polgári habitusban, mutat-
koznia, titokban tartva tagsági minőségét. Amiket útján tapasztalt, 
Karkovtól Bakuig, az Araráttól az afgán határig, nem voltak olyan dol-
gok, melyek megerősítették volna kommunista hitében, de nem is rendí-
tették meg. Különösségek voltak, furcsaságok, legendák, mítoszok – meg-
látásukra Koestlernek kitűnő szeme van –, de gazdagodásnak aligha érez-
te útját. Kommunista barátok – nyugatról, valók és oroszok – mutatnak 
érdeklődést, barátságot iránta; néhány esztendő múlva a véres sztálini 
tisztogatások idején sorra eltűnnek, miután egymást a legsúlyosabb vá-
dakkal illették, a deviációtól az árulásig. Akkor még, Koestler tanul-
mányútja idején nem sejtették a sorsukat, Koestler legkevésbé: a bolsevis-
ta forradalom Gorgó-képe akkor még nem meresztette rá tekintetét. A 
GPU segíti útján s úgy néz embereire, olyan bizalommal, mint ahogy az 
angol polgár néz a Scotland Yard emberedre. „Vörös napok” címen írta 
meg Koestler úti tapasztalatait. Karkovban meg is jelent német nyelven; 
oroszul nem adták ki, frivolnak minősítették. 

Egészben véve az orosz életet nyomasztónak találta, – a piszkot, a sze-
génységet, a nemtörődömséget; a pompázatosságot, mellyel, hitükről be-
széltek egyetlen vitaszó, kritikai megjegyzés nélkül. Bágyasztó egyforma-
ság végig az egész vonalon. Fáradt politikusok, kikből a forradalom ki-
préselt minden erőt; gyűlések, melyek az egyetemes emberi boldogság 
szovjet teremtette feltételeiről számoltak be, ugyanazon inscenirozással és 
frázisokkal. És mindenütt és mindenek felett a Nagy Testvér képe, – elhi-
hetjük Koestlernek, hogy már Oroszországból való távozásakor komoly 
kérdőjelek akaszkodtak lelkébe. 

Még nem elég mélyen s különösen hogy Hitler hatalmába kerítette 
Németországot, Koestler a nácizmussal való megküzdés egyetlen lehető-
ségét a bolsevizmusban látta. A hitleri veszedelemmel szemben Koestler 
kommunista-ellenes kifogásai elhalványultak s mindaddig, míg Oroszor-
szágban a terroruralom cselekedetei nyilvánvalóvá nem váltak, a tisztoga-
tási perek, kierőszakolt vallomások, tömeges kivégzések éjszakája rá nem 
borult Utópiára, addig – lidércnyomás alatt, kétségek között hánykódva, – 
Koestler végezte a munkát, nagy nélkülözések között, mit a párt néki ki-
osztott. 

Rendkívül érdekesek Koestler könyvének erről szóló fejezetei, különö-
sen spanyolországi Franco-ellenes küldetése, de minden kísérlet az ese-
mények rövidre fogott ismertetésére csak elvizenyősítené, végső soron 
meghamisítaná Koestler drámai beszámolóját Ez a rész s főleg a börtön-
ablak rácsánál eltöltött órákról szóló fejezet különösen gazdag reflektáló 
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önelemzésben, minthogy Koestler egyéb műveiben is megnyilvánul a 
becsvágy, hogy több legyen, mint puszta novellista. Olykor sikerül is ne-
ki, olykor megérzik analízisein az elhatározottság, de minden esetben 
érdekes. 

Ezek a kissé homályos elmélkedések a börtön ablakánál – a halál és a 
végtelenség szomszédságában – viszik az írót a konverzió útjára. Az 
egyik emberséges őr, mikor esti levesét hozza, megkérdi tőle: hogy lehet 
az, hogy egy művelt ember összeadja magát a vörösökkel? S Koestler azt 
válaszolja: már nem vagyok vörös. Nem azt mondja, hogy soha életem-
ben nem voltam vörös, hanem hogy most már nem az. „Igazat mondottam 
– írja Koestler – holott hazudni akartam. Lelkemben befelé már nem vol-
tam kommunista, de a szakítás nem volt sem tudatos, sem végleges; in-
tencióm azzal a frázissal az volt, hogy az őr jelentse felsőbb helyen.” 
Ilyen magába néző s magát kiszolgáltató őszinte elemzésekkel sűrűn ta-
lálkozunk az önéletrajzában. 

Koestler végre fogolycsere révén kiszabadul börtönéből. A liberális vi-
lág páratlan energiával követelte szabadon bocsátását, nem kérdezvén, 
hogy kommunista volt-e vagy sem. És amikor Sztálin sorra börtönöztette 
be, lövette agyon a kommunista párt nagyjait, soha egy kommunistának 
nem jutott eszébe, hogy kegyelmet sürgessen számukra – jegyzi meg 
Koestler. Első feleségének, Dorothynek kommunista fivérét ugyanabban 
az időben tartóztatják le Oroszországban s Dorothy épúgy mindent meg-
tett bátyja kiszabadítása érdekében, mint ahogy Koestlarért megtett. „De 
közvélemény és diplomáciai nyomás, ami fasiszta országokban bizonyos 
súllyal bírt, a szovjet rendszerben mitsem számított Engem meg lehetett 
menteni, holott ellensége voltam Franco rendszeréinek és bűnös, törvé-
nyei értelmében: Emiét (így hívták sógorát), ki lojális híve volt a Szovjet-
uniónak, agyonlőtték.” 

A lelki kapcsok, melyek régi hitéhez fűzték, egyre lazultak, Koestler 
deviációja egyre nyilvánvalóbb, szabadság harca egyre kimondottabb 
lesz. 1937 őszén Koestler megírja kilépő levelét. Levelében még mindig 
vannak fenntartások, paradox indokok, de ez már csak póz – nem is tudni, 
ki előtt, tán önmaga előtt – lényegében, a szakítás teljes és végleges. Más-
fél évvel azelőtt, hogy a világtörténelem színpadán Sztálin Hitler karjain 
jelent meg. 1940-ben jön ki a Darkness at Noon, hét esztendő tapasztala-
tai, lelki megrázkódtatásai chef d'oeuvre-é sűrítve, világsiker. Áruló a 
bolsevisták szemében, bátor, félelmetes és igaz hitvalló a szabad világ 
előtt. 
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Itt egy percre meg kell állnunk, mert Koestler erről egészen más, fá-
jóbb tapasztalatokat tett s rendkívül érdekes, amit erről önmarcangolóan 
ír. „Amíg kommunista voltam, a haladó gondolkozású emberek rokon-
szenve vett körül, kik nem voltak kommunisták, de respektálták meggyő-
ződésemet. Azután, hogy szakítottam a kommunizmussal, ugyanezek az 
emberek lenézően kezeltek.” E fölött Koestler nem tud napirendre térni; 
nyílt seb, mely talán még ma sem hegedt be igazán. Egy drámai jelenet 
ebből a fejezetből. Az írót igaz barátság fűzte egy angol tudóshoz; Sir 
Peter Chalmers-Mitichell-hez, kivel Spanyolországban ismerkedett meg s 
ki mindent megtett, hogy Koestlert börtönéből kiszabadítsa. Röviddel a 
Darkness at Noon megjelenése után együtt ebédeltek s borozgattak a So-
ho-ban s utána együtt mentek a földalattin. „Sir Peter, áthajolva Daphnen 
(Koestler barátnője), aki közöttünk ült, azt mondotta: Őszintén szólva 
nem kedvelem regényedet. Milyen szánalmas dolog, hogy eladtad magad 
harminc ezüst tallérért. Előbb azt gondoltam – írja Koestler –, hogy tréfál, 
de szó sem volt tréfáról. A bor kihozta belőle igazi véleményét. A zakato-
ló vasúton hangosabban kellett beszélnünk, Daphnen keresztül, ki meg-
kövülve ült ott. Azt mondottam: – Kérlek vond ezt vissza, vagy mi nem 
találkozhatunk többet. – Nem vonta vissza; felálltunk és kiszálltunk a 
kocsiból. Sir Peter soha nem volt kommunista; melegszívű, áldozatkész 
barátom volt. Nem szerette, hogy Sztálin paktált Hitlerrel. De szerette 
azokat, akik nem cserélgetik Club-jukat.” 

* 
Kostler ma angol író. Részint tudatosan, részint élete körülményeiből 

folyóan levonta Ady fájdalmas felkiáltásának konzekvenciáit: „mit ér az 
ember, ha magyar!” De érdekes, hogy közeli kapcsolatai csak magyar 
írókkal voltak – külföldi írókkal, még Malraux-val is – inkább politikai 
síkon talált kapcsolatot. József Attilát nagyra tartja, megértéssel, gyöngé-
den ír róla, s láthatóan büszke, hogy néhány szép versét angol fordításban 
bemutathatja olvasóinak122. Karinthy jelentőségével is tisztában van s 
szívesen időz abban a furcsa társaságban, mely a Hadik kávéházban köré-
je gyűl. „A század huszas és harmincas éveinek, vezető magyar költői és 
regényírói tiszteletreméltó helyet foglalhatnának el bármely nagy nemzet 
irodalmában”, állapítja meg elégtétellel könyvében. Hogy miért nem fog-
lalják el, erről szóló fejtegetése meglehetősen fogyatékos. Az 
„atmosphere of mental inbreeding” magyarázatot nem fogadhatjuk el; 
épen a legkülönbek művein – Ady, Babits, Ignotus, Móricz, Kosztolányi 

                                                           
122 Koestler önéletrajzának ezt a fejezetét közöltük a Látóhatár 1954. júliusi számában. 
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írásain ez az atmoszféra, a mentális magára utaltság atmoszférája nem 
érezhető meg, vagy legfeljebb annyiban, amennyiben ezzel a szellemi 
izoláltsággal kezdődik minden igaz író. 

Amit a Hadik kávéházban tett tapasztalatai alapján mint általános je-
lenséget állít fel a magyar írókra, hogy „a kávéházak voltak Budapest 
irodalmi ghettói”, erős túlzás s megint egy sor kiváló nevet sorolhatnánk 
fel, kiknek oeuvre-jére a kávéházi élet semmi hatással nem volt, mert 
vagy nem jártak kávéházba, vagy amennyiben jártak, a márványasztalon 
túl messzi kitekintésük volt a világ szellemi életének minden tája felé. 
Talán inkább, mint a nagy nemzetek íróinak. Egyébként Koestler nem-
csak hogy nem próbálja feledtetni magyar származását, szívesen gondol 
rá és szívesen beszél róla. 

* 
Külön tanulmányt érdemelne Németh Andorral való barátsága.. 

Koestler jó barát, lelkesen siet bajban lévő barátainak segítségére („baj-
ban levés” az Koestler barátainál többnyire halálos veszedelmet jelentett) 
– a barátság szinte dogmának hat életében –, így látjuk önéletrajzából, 
anélkül, hogy ezzel eldicsekedne. (Hallottuk is róla.) A „humán 
kindness”, az emberi szívesség, minek hiányát kifogásolja Thomas Mann-
nál, úgy látszik megvan Koestlerben. (Szívesen hisszük ezt.) Mégis, 
mintha az a mély barátság, mely Németh Andorhoz fűzte, nem egészen 
állta volna meg a „humán kindness” próbáját. Németh Andort ismertük, s 
kedveltük s azt hisszük a portré, melyet róla Koestler gyöngéd kézzel raj-
zol, híven adja vissza ennek a különös, vonzó, alvajáró embernek vonása-
it. A jelzők közé odaiktathattuk volna, hogy „tehetséges”, mert 
közelségébekerülvén lehetetlen volt meg nem érezni, hogy sokkalta kü-
lönb, mint amit produkált. Koestler is, ki éveket töltött vele, úgy nézett rá, 
sőt Koestler írásából kitűnik: néha így nézett fel rá. Milyen nehéz ezután 
megérteni a kijózanító befejezést, mélyről Koestler szépítés nélkül ír 
könyvében. 1946-ban volt, Parisban, Koestler szép és megérdemelt beér-
kezése után. Darabja előadására készülnek Parisban. A koncentrációs tá-
bor, pénztelen élet, hamis papírok nyomorúságos esztendei után a Le Zéró 
et l'Infini – a Darkness at Noon francia címe – példátlan sikere, zajos ün-
nepeltetés, – mintha egy vágy-fantázia hirtelen technikolor valósággá 
válik. „Részegítő volt s egyúttal keserűn kijózanító, mint amikor egy nap-
pali álom valósággá válik.” „Részben ez magyarázza meg, ami Németh-
tel való utolsó találkozásunkkor történt, mely egy negyedszázados barát-
ságnak vetett véget”, – írja Koestler. Hat éve, hogy semmit sem tudott 
Németh-ről, aki íme most egyszerre jelentkezik az előkelő párisi szállo-
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dában. A portás közli vele, hogy Koestler urat nem lehet zavarni, fontos 
tanácskozása van. Felhívták (Németh és felesége) telefonon, de Koestler 
épen darabja próbájára indult; csak néhány percre tudott találkozni vele 
egy kávéházban, ahová darabja rendezője is elkísérte sürgetőn. Két napon 
át a darab ügyei foglalják el Koestlert, kétszer is le kell mondania a Né-
meth-tel való találkozást s amikor a harmadik nap telefonon beszélnek, 
Németh csendesen azt mondotta: „Ne mentegesd magad, kérlek, mi meg-
értünk téged. A mi körülményeink nem változtak, a tieid változtak. Magá-
tól értetődő, hogy annyira el vagy foglalva, hogy nem láthatsz bennünket. 
Csak azért hívlak fel, mert azt remélem, hogy szánsz nekem néhány per-
cet egy sürgős anyagi ügyben.” Egy félóra múlva Németh ott volt. Két 
idegen beszélt egymással, dolgokról, melyek a másikat alig érdekelték. 
Koestlernek fontos ebédtalálkozója volt. Utána színházi próba, – a be-
szélgetés a fürdőszoba ajtaján keresztül folyt. Az anyagi ügyet Koestler 
elintézte, – „nem volt kis összeg, de nem is volt annyi, hogy komolyan 
megéreztem volna”, teszi hozzá. S Freud-ot idézi, aki azt mondotta, hogy 
az apa halála egy ember életében a legsorsosabb esemény. Nem említi, 
hogy ez az esemény nemcsak egyszer történik meg az ember életében, 
hanem többször is”, fejezi be Koestler ezt a fejezetet, mellyel mi behatób-
ban foglalkoztunk, mint talán az olvasó azt indokoltnak tartja. De nem 
kétséges, ez a barátság és ennek megszűnte Koestler életének egyik fontos 
fejezete. S ha Koestler szerepét e barátság lerontásában nem is találjuk 
szimpatikusnak, kiengesztel bennünket a mód, ahogy erről beszámol, az 
őszinte sajnálat s talán némi szégyenkezés is, hogy ennek így kellett kö-
vetkeznie. 

* 
A Thomas Mann affér. Koestler Mann-t a legnagyobb írók közé sorol-

ja, a Varázshegy és József regényről vallja, hogy remekmű. Érthető, hogy 
vágyik őt megismerni; levelet ír neki s közli vele kívánságát. Mann ked-
vesen válaszol, nem is konvencionálisan, s Koestler indul látására. Arra 
már nem emlékezik, hogy hol látogatta meg, egy kis svájci városban (hol 
is volt? az ördögbe elfelejtettem); abban a szállodában szállt meg, hol 
Mann-ék laktak. Felhívja Mann-t telefonon, ki megkérdi tőle, hogy mikor 
fáradna át hozzá. Amikor önnek megfelel, Herr Doktor, mondja Koestler. 
Jó, akkor jöjjön holnap délelőtt tizenegykor és kísérjen el sétámon, vála-
szolja egy „olympuszi hang”. Az; „olympuszi” jelző azt jelenti, hogy 
Koestlert bosszantja a dolog; bosszantja, hogy Mann nem azt mondta: 
jöjjön uram, jöjjön azonnal, nagyon várom. Koestler nemcsak kiváló író, 
hanem becsületes író is; nem titkolja bosszankodását. ö azért jött Svájcba, 
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hogy hódoljon a mesternek, s íme ez megvárakoztatja (vajon szegény 
Németh Andornak hogy eshetett, hogy három napig kellett várnia, amíg 
az író fogadta). A séta másnap nem volt valami élvezetes. Egyáltalán nem 
volt dialógus, hanem kijelentések sorozata. 

(Koestler szívesen mondta volna Mann-nak, amit Voltaire a bőbeszédű 
de Villiers márkinak: Márki, önt az Isten minden jó tulajdonságokkal 
megáldotta, csak a dialógus tulajdonságával nem,) Mann nem kérdezte 
Koestlert börtöneiről, sem személyes viszonyairól; „úgy kezelt, félig mint 
egy látogató újságírót, félig mint egy alkalmi Eckermant, aki – úgy remél-
ték – a beszélgetés minden szavát följegyzi naplójába, s megőrzi az utó-
kor számára.” Koestler páni rettegésben él, hogy őt most Eckermann-nak 
készülnek megtenni. Mikor a sétáról visszatérnek, a kertben Mann asz-
szonnyal találkoznak, ki megkéri Koestlert, hogy ebédeljen velük. Ahogy 
Koestler ezt az ebédet leírja: Thomas Mann alakja, szánalmasan komikus-
sá törpül – Koestleré pedig idegesen bosszúállóvá. Méltatlanul bántak 
vele, Mann hírének harsonásává szemelték ki, ezt a sértést – több mint 
egy évtized múlt el azóta – Koestler nem tudta feledni. Úgy érezte, hogy e 
sértésokozta lelki nyomásból csak úgy szabadulhat, ha Thomas Mann-t 
olyan nevetségesnek festi, mint amilyennek ő akkor délben látta, Nem 
hiszem, hogy akadna valaki, aki ha csak valamennyire ismeri Mann írása-
it, hajlandó volna Koestlert büntető expedíciójában követni. Valljuk be, 
mint írás nem sikerült ez a fejezet, mely nyilván nem is az olvasóknak 
van szánva, hanem magának Thomas Mann-nak. Hagyjuk. Annyi értékes 
részlet van az önéletrajzban – átgondolt, s gondolkodásra késztető, kitű-
nően megírt részlet, az érdekes figuráknak olyan kabinetje, hogy a Mann 
epizód fölött akár napirendre is térhetünk. (Különösen, hogy elmondottuk 
a véleményünket.) 

* 
Magasrangú riporter, mondotta Koestlerről egyik kritikusa. Mit jelent 

ez? Riporter az, aki jelen van s arról számol be, amit a maga szemével 
látott, a maga idegeivel átélt, – magasrangú riporter, ha úgy számol be, 
olyan művészin, hogy az. olvasó vele együtt éli át az eseményt, melyet az 
író megírt:. A Scum of the Earth (A föld söpredéke), Koestler francia in-
ternálásának története megrázó írás, az ember lélegzet visszafojtva olvas-
sa s az íróval együtt érzi át annak minden fordulatát. Chef d’oeuvre, 
magasrangú riport. Arra gondoltunk, amit Lamartine Girondistáira mon-
dott egyik kritikusa: Lamartine a történelemírást a regény nívójára emelte. 
Mint ahogy Cervantes tette vagy Lesage, vagy Standhal, Balsac, akik 
mind jelen voltak, saját szemükkel látták, idegeikkel tapintották az ese-
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ményeket, melyeket regényeikben megírtak. A Darkness at Noon-nak 
nem is az a legnagyobb érdeme, hogy a legkülönb antikommunista írás, 
hanem hogy függetlenül ettől a hatásától, az esemény, melyet elmond, 
tolla nyomán olyan lebilincseiően érdekes drámává sűrűsödik; az alakok – 
dramatis personae – kiket példátlan valóságérzékkel formál, olyan élők, 
emberi mivoltukban is olyan különösek ... De tán elég is a hódolatból. 
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BORSODY ISTVÁN 

Az új konzervativizmus123 

John A. Lukacs, The Great Powers & Eastern Europe. New York: Ameri-
can Book Company, 1953.–IX. 878 pp. 

 
A fiatal amerikai történésznek, a budapesti születésű Lukács Jánosnak 
első kisebb munkája, nem sokkal a náci-nyilas rémuralomból való szeren-
csés megmenekülése után, odahaza. 1945-ben jelent meg Magyar–orosz 
kapcsolatok 1914 óta címmel. Ámbár első munkáját, az akkori bizakodó 
hangulatban, az új keleti szomszéd és Magyarország viszonyának. szen-
telte, Lukács orientációja inkább nyugati volt, aminek jeléül 1945-ben 
élénk szerepet vitt a Magyar-Amerikai Társaság budapesti megalapításá-
ban. Lukács hamarosan távozott Magyarországról és 1946 őszén New 
Yorkban tűnt fel a budapesti tudományegyetem képviselőjeként. A hu-
szadik évét nem sokkal meghaladó Lukács nemsokára a rendes amerikai 
bevándorló útjára tért és egy philadelphiai katolikus főiskolán kapott tör-
ténettanári állást. Rövidesen tudományos és egyéb folyóiratokban jelentek 
meg cikkei kelet-középeurópai tárgykörből; 1953-ban pedig terjedelmes 
munkát hozott ki, amelyben a kelet-középeurópai országok, a mai szovjet 
szatelliták, szomorú történetét írta meg az első világháborútól napjainkig 
The Great Powers & Eastern Europe cimmel. 

A kiadócég, amely a könyvet forgalomba hozta, valamint a munka 
szerkezete arra vall, hogy szerzője elsősorban tankönyvnek szánta. Luk-
ács a forrásmunkák tömegét dolgozta fel; kutató, adatgyűjtő és rendszere-
ző tehetsége imponáló. A kimerítő jegyzetek, az alapos bibliográfia, táb-
lázatok és térképek a munkát igen használhatóvá teszik tanulási célokra. 
A modern európai történelmi és politikai irodalomban ily rövid idő alatt 
ekkora jártasság elsajátításáért a szerzőt dicséret illeti meg. A magyar 
születésű, angol iskolát járt történetírónak angol nyelvtudása és íráskész-
sége, a bombasztikus barokkos hajlamtól eltekintve, szintén elismerést 
érdemel. Lukácsnak ezenkívül jelentős analizáló tehetsége is van, bár 
véleményünk szerint elemzései gyakran siklanak a publicisztika, sőt rabu-
lisztika mezejére és nem ragaszkodnak túlságosan az oknyomozó törté-
netírás szigorúbb szabályaihoz. 

A legérdekesebb azonban Lukács könyvében, hogy szerzője a rövid 
amerikai tartózkodása alatt mennyire magába szívta az Egyesült Álla-

                                                           
123 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 4-5. számában. 
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mokban manapság divatos úgynevezett „újkonzervatív” társadalmi, gaz-
dasági, politikai nézeteket és szellemet. Miből áll ez az „újkonzervatív” 
szellem? Nemrég egy progresszív amerikai kritikus, Arthur Schlesinger 
Jr,, harvardi tanár, úgy jellemezte, hogy ez az újnak nevezett 
konzervatizmus olyan ósdi, hogy nyilván eltévesztette a századot, amely-
be beleszületett; olyan vakbuzgón antíkommunista, hogy hadakozás köz-
ben gyakran nem veszi észre az igazi ellenséget; és általában olyan retro-
grád, hogy nem illik abba a progresszív országba, már mint az Egyesült 
Államokba, ahová betévedt. Az amerikai új konzervatizmusnak a 
középeurópai emigráns világra gyakorolt hatása igen jelentős; s ebből a 
szempontból az amerikai kritikus jellemzése kiegészíthető azzal, hogy ez 
a konzervatív kurzus bátorította fel a múlton csöngőket, hogy minden 
gátlást félretéve igazolva lássák önmagukat; ez juttatta az emigránsok 
megsegítésére alakult amerikai szervezetekben a konzervatívokat előnyös 
pozíciókba; és ez az, amerikai politikai hangulat csigázta fel a konzerva-
tív, vagy még inkább a konzervatívnak álcázott emigránsok reményeit a 
jövőre nézve. 

S ha mindez lehangoló, ennél még lesujtóbb az; ha nem-politikus 
emigránsok kerülnek ennek a zavaros amerikai új konzervatív szellemnek 
a bűvkörébe; például az olyan tehetséges fiatal intellektüel, mint a pályája 
kezdetén álló Lukács János történettanár. Az amerikai új konzervativiz-
mus, mint ismeretes, reakció a Roosevelt-korszak progresszivizmusára, és 
egyrészt a Roosevelt-korszak reformjaival soha meg nem barátkozó reak-
ciós-kapitalista körökből meríti erejét, másrészt a második világháborút 
követő hidegháború célzatos magyarázatából, amely a béke meghiúsulá-
sáért szintén Roosevelt „baloldaliságát” okolja; a hidegháború kitörése 
óta a világ bonyolultsága láttán megzavarodott amerikai közvélemény 
előtt népszerű lett az az érvelés, hogy a szovjetbarát külpolitika, ami a 
háború utáni krízist előidézte, ikertestvére volt a progresszív belpolitiká-
nak. Amerikai tudományos körökben szerencsére ezt a propagandisztikus 
szemléletet nem sokan vallják; eddig inkább a diákok, mint a tanárok vol-
tak azok, akik gondolkodásukban az új konzervativizmus szolgálatában 
ügyködő közvéleményformáló közegek hatását mutatták. Talán a katoli-
kus egyetemek és főiskolák hagyományos konzervatívabb szellemükkel 
jobban hozzáidomultak az új konzervatív szellemhez, mint az amerikai 
tudományos intézmények, többségét jelentő nem-katolikusok; s hogy 
Lukács János a katolikus tudományos berkekben talált otthonra, ez rész-
ben magyarázat lehet könyve szellemére és irányvonalára. Persze semmi 
kényszer az ilyen vonal követésére Lukács esetében nem foroghatott fenn, 
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mivel a katolikus egyetemek egyformán élvezik az amerikai akadémiai 
szabadságot. Attól tartunk tehát, hogy Lukács, bármi vezette rá, túlságo-
san magáévá tette az új konzervatívok ma divatos történetszemléletét, 
amikor könyvében úgy adta elő Kelet-Európa történetét, s ennek viszo-
nyát a nyugati nagyhatalmak politikájához, hogy a hibák, tévedések és 
mulasztások tárgyalásánál a „baloldali” szereplők inkább kedvezőtlen, 
míg a „jobboldali” szereplők inkább kedvező színben tűnnek fel. 

Ha Lukács a Kelet-Közép-Európával foglalkozó nyugati irodalom in-
kább „baloldal” felé húzó elfogultságát kívánta könyvével korrigálni, ak-
kor szándékaival egyetértünk. Viszont nem hisszük, hogy ezt „jobboldali” 
elfogultsággal lehet, kell, vagy szabad korrigálni. Lukácsnak igaza lehet, 
hogy a nyugati írók könnyedén dobálóztak a „fasiszta” jelzővel, amikor a 
kelet-középeurópai országok rendszereit bírálták. Viszont, véleményünk 
szerint, nem kevésbé könnyed elsiklás e rezsimek történelmi felelőssége 
felett, amikor Lukács azt állítja, hogy „tulajdonképpen ezek az 
autoritárius kormányok legtöbb esetben biztosítékul szolgáltak más, kár-
tékony, szélsőséges tömegmozgalmak ellen.” Amennyire elnéző Lukács a 
jobboldallal, annyira szigorú a baloldallal szemben; és rokonszenvét az 
autoritárius rezsimek iránt azzal a liberálisnak hangzó érvvel támasztja 
alá, hogy „Sándor király Jugoszláviában, Metaxas Görögországban, Hor-
thy Magyarországon, Dollfuss és Schuschnigg Ausztriában, Ulmanis 
Lettországban, vagy Päts Észtországban. Hitler és Sztálin sokkal bátrabb 
és félelmetesebb ellenfeleinek bizonyultak, mint sok úgynevezett demok-
rata: a cseh Benes, vagy a román Tatarescu példának okául.” 

Ilyen szellemben bizony vajmi keveset lehet megérteni Közép-Európa 
tragédiájából, mégha valaki annyi szorgalommal oly sok anyagot gyűjt 
össze és foglal rendszerbe, mint Lukács János. Az, anyag persze hasznos 
lehet így is; különösen a második világháború alatti korszakra vonatkozó-
lag Lukács sok fontos, ismeretlen, vagy alig ismert anyagot szedett össze. 
Az ellenállási mozgalmakra vonatkozó információját, például, nyugodtan 
nevezhetjük a rendelkezésre álló legteljesebbnek, mégha az anyag fel-
használásának szellemével és céljával nem is értünk mindig egyet. És 
ugyanebben, a második világháborúról szóló részben Lukács túl nagy 
erőfeszítést tett, hogy bebizonyítsa az amerikai „új konzervatívok” fő cél-
táblájának, Rooseveltnek tévedését, és a konzervatív Churchillnek igazát. 
Churchill úgynevezett balkáni stratégiája kedvenc témája a háborúnak a 
megtörténtnél szerencsésebb kimeneteléről spekulálóknak; Lukács is 
ezekhez csatlakozott, szabadon Hanson W. Baldwinnak, a New York 
Times katonai szakértőjének, és Chester Wilmotnak, az ausztráliai szüle-



 

408 

tésű, nemrég repülőszerencsétlenség áldozatául esett angol írónak jól is-
mert és erősen kontroverz érvelései nyomán. Lukácsra nagy hatást látszott 
gyakorolni Oscar Halecki, a kiváló katolikus lengyel keleteurópai törté-
nész is, akinek középkori stúdiumai vitán felüli értékek, de akinek a je-
lenkori kelet-középeurópai történésekről vallott igen konzervatív nézetei 
gyakran nagyon vitathatók. 

Lukács János informátorai között voltak, az előszó tanúsága szerint, 
„His Imperial and Royal Highness J. Otto Habsburg, and Their 
Excellencies Nicholas de Kállay and Tibor Eckhardt.” Könyve megjele-
nése után Lukácsot a newyorki Magyar Nemzeti Bizottmány meghívta 
előadást tartani. Egyik szereplése, amikor „A demokratikus eszmevilág 
bírálata” volt előadásának tárgya, nagyobb vitát provokált, mert többen 
élesen szembefordultak Lukács Metternich-dicsőitésével. Pedig Lukács 
csak a „vonalhoz” maradt hű, midőn, nyilvánvalóan a jólismert amerikai 
új konzervatívnak, Peter Vierecknek, egy jeles költőnek és történésznek, 
de eléggé zavaros politikai gondolkodónak, Conservatism Revisited című 
kis könyve nyomán kifejtette Metternich felsőbbrendűségét. Úgylátszik, 
akik szívesen hallják az új konzervatizmus hangját a huszadik században, 
nem okvetlenül egyeznek tizekilencedik századi alkalmazásával. 

Lukács Jánosnak, a tehetséges fiatal történésznek, azzal kívánhatjuk a 
legjobbat, ha reményünknek adunk kifejezést, hogy a ma Amerikában 
divatos és felületen mozgó új konzervatizmus után fel fogja fedezni az 
Egyesült Államok történelmében mélyebben elültetett progresszív szel-
lemi hagyományokat és ebben az irányban folytatja amerikai tudományos 
munkásságát. Szülőhazája ügyének is jobb szolgálatot tehet majd ezzel, 
mint újkonzervatív kiruccanásaival. 
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VÁMOS IMRE 
Bölcső és bagoly124 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly. Regényes életrajz. Szépirodalmi Könyv-
kiadó, 1954. Budapest. 208 oldal. 

 
Tamási Áron rövid ajánlást írt regényes életrajzának első kötete elé. Kide-
rül ebből, hogy ezt a könyvet még 1949-ben írta. A dátumra azért kell 
felhívnunk a figyelmet, mert az idő fontos tanú a magyar írók otthoni pe-
rében. „Ha betűt látsz, lássuk a dátumot is” – írta, Illyés Gyula még a há-
ború idején s nyilván arra gondolt, hogy az írót utólag is csak a jelen iga-
zolhatja. Tamásit több mint öt éven át a hallgatás igazolta. Ennyi esztendő 
múlt el, amíg könyve – 1954 enyhébb politikai légkörében – megjelenhe-
tett. 

Hivatalos kimutatások szerint ebben az időben több nyomtatvány je-
lent meg Magyarországon, mint azelőtt két évtized alatt. Mindent ki-
nyomtattak, amit a párt tudatlan és kontár íródeákjai össze firkáltak, csak 
a remekműnek nem maradt hely és nem akadt kiadója. Nem tudjuk, ho-
gyan nyomorgott át Tamási Áron ezen a korszakon, csak azt tudjuk, hogy 
művét nem nyomtatták ki az állami kiadók, és hogy ez, a mű – igazi re-
mekmű; modern irodalmunk egyik legszebb alkotása. 

Az igazi művész bármilyen témához nyúl is formáló kezével, mara-
dandót alkot. A magyar íróknak ezekben az években nem volt szabad vá-
lasztásuk (ma sincs). A kommunisták annyira veszedelmesnek tartják az 
irodalmat, hogy nem érték be az üldözés és könyvégetés ósdi módszeré-
vel; kényszeríteni akarták az írót, hogy fennhangon az ellenkezőjét hir-
desse annak, amit hisz. Vagyis leegyszerűsítve: hogy minden rossz volt, 
ami a múltban történt és minden jó, ami ma van. Ebben a képtelen hely-
zetben az írók a kisebbik rosszat választották: szívesebben kerestek me-
nekvést a múltban, mint dicsőséget a jelenben. Minden kornak megvan a 
kifejezési formája. A mai szomorú időszakot mindennél jobban jellemzi 
irodalmilag, hogy odahaza két műfaj gyarapodott igazán művekben: a 
történelmi dráma és az emlékirat-irodalom, Az utóbbi csoportba. tartozik 
Tamási Áron regényes életrajza is, 

A „Bölcső és Bagoly” meséje nem különös történet. Jobbára minden 
szegény parasztgyerek átéli a falusi élet zárt világában azokat az esemé-
nyeket, amelyeket Tamási önnön gyermekkoráról elmond. Ezek: az első 

                                                           
124 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 4-5. számában. 
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maradandó emlékek, ártatlan csintalanságok, korai kemény munka és az 
iskola első élményei. És persze koplalás, nélkülözés, reménytelen nincste-
lenség, konok paraszti szorgalom. Mi is volna a különös ebben, amikor 
szegény népünk millióinak ma is, változatlanul ez a sorsa? Különössé e 
történetet az író elbeszélő módja, pontosabban írásművészete avatja. Ta-
mási élete könyvét nem lehet pusztán regényként olvasni; e székely csa-
lád világa oly megnyerő bájjal, annyi szépséggel és olyan tömör, termé-
szetes módon tárul elénk, mint – kihez is hasonlítsuk? Talán csak Petőfi 
leíró költeményei és gyermekkoráról valló versei hasonlatosak hozzá. 
Csak itt a színek mások: az alföldi táj világos napfényes pasztelljei helyett 
a székely világ derűs, mély olaj-színei adják a hátteret. Mondottuk, nem is 
regény, hanem elbeszélő költemény Tamási műve. Idézzük bizonyságul 
azt a részt, amelyben a munkából való esti hazatérést festi meg: 

” ... Így a munka után szép volt a világ, szinte megható. A test jóféle 
fáradalma puhára és szelídre szűrte a színeket, melyek mosolyogva bú-
csúztak a földtől, csupán a nyugati égperemen nevettek, a rózsafüst, a 
narancs és a távoli tűz fényeiben. Hajladozva úsztak az ökörnyálak, mi-
közben a lég lebegő fénycsipkéi megfogták a hangokat is, hogy megpu-
hítva hullámoztassák tovább. A tücskök szólásának panaszos árnyéka volt 
és a kicsi sáskák hegedűjét is megütötte már a harmat. Egy-egy ló nagyot 
fújt, megrebegtetve puha habaróját; valahol ökör bődült el s a hangja 
mintha vihar forgácsa lett volna, aminthogy rögök és kavicsok lakodalmát 
idézték a kolompok és a csengők, melyek a hazaballagó csordákban szól-
tak. 

S aztán, mint az ezüstpor, mindenre ráhullt a harangszó. 
Atyám levette a kalapját s úgy mendegélt némán, hallgatván a halvá-

nyodó estében, hogy az éjszaka miképpen közeledik; s hallgatván az én 
puha lépteimet is bizonyára, melyek az ő nyomának rámáiban maradtak.” 

A színek ilyen gazdagságában s az emberi békességnek ezen a bölcs 
hangján mondódik tovább a történet. Említsünk még meg három fontos 
dolgot róla. Mindenekelőtt azt, hogy nem az emlékiratok szabványos 
módján készült. Vagyis nem az érett író sugározza vissza bölcseségeit a 
múltba; nem a meglett ember okoskodik és fontoskodik ebben a könyv-
ben fiatalságáról, hanem a gyermek szemén át izmosodik a világ. A 
gyermek, akinek a hangját halljuk, még nem ismeri a betűk szántóföldjeit 
és a „megsegítő tudomány” tarka mezőit; még nem járta be az országot, 
nem hajózott át Amerikába, hogy majd megírja az Ábelt. Tamási Áron 
későbbi életéről semmit nemi tudunk meg e kötetben. Csak annyit tudunk 
a világról és annak dolgairól, amennyit a gyermek évről-évre megismert. 
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Előbb a család, majd a falu, majd a határ világa nyílik ki szemében annyi 
csodálattal, izgalommal és bájjal, amennyi meglátására csak a gyermek 
szeme képes. Két bölcs időszaka van az ember életének: a gyermekkor és 
a sokasodó évek. Évei sokasodtán, Tamási maradandó bizonyságot adott 
irodalmunknak – ifjúságáról. 

A másik dolog, amiről szólni kívánunk, az író anyaga, a nyelv. Ezt a 
sajátos törvényű, bonyolult és csodálatos nyersanyagot kevesen kezelik 
ma olyan művészien, mint Tamási Áron. Vannak, akik megtanulnak ma-
gyarul beszélni és írni. Vannak, akik talán iskolába se jártak, mégis úgy 
beszélnek, mintha tanultak volna. Ilyenek nagyon sokan Tamási: Áron 
falujából. Nyelve szépségének és zamatának az a titka, hogy ma is az ő 
módjukon, a magyar nép eszejárása szerint gondolkodik és ír. Könyvében 
érdekes példák tanúskodnak erről. Egy ízben, madarászás közben, meg-
csúszott és a földre pottyant. A szomszéd gyerek, aki már városban ne-
velkedett, aggódva kérdezte: – „Megütötted-e magad?” – Abban a perc-
ben nagyon megharagudtam rá – írja –, mert úgy véltem, hogy aggodalom 
helyett inkább csúfolódik, hiszen tudhatná jól, hogy nem én ütöttem meg 
magamat, hanem estemben a deszkák sértettek meg engem. – „Nem meg-
ütöttem, hanem csak megüttem” – mondtam. – És hozzátette: „mert mi 
így szoktuk mondani”. — 

Kosztolányi azt írja, hogy a nyelv törvényhozója az író. Amikor a ma-
gyar helyesírás legújabb szabályzatát; készítették odahaza az Akadémián, 
erre nem sokat ügyeltek. Tamási nyelvéből és helyes írásából a helyesírás 
tudósai is okulhattak volna! 

Nem mi vagyunk az elsők, akik Tamási Áron nyelvét lelkesedéssel 
említjük, aminthogy sajátos humorát is felfedezték már mások. Ez ugyan-
is harmadik jellemző vonása. A vidámság, mely a könyvet átszövi bájjal, 
nem keresett szellemeskedés. Titka abból áll, hogy furfangos egyszerű-
séggel mondja ki a legbonyolultabb dolgokat. Amióta az erdélyi írókat 
halina-kötésbe „sorozták be”, divattá vált nálunk, hogy a székely ember-
ből holmi népszínmű-góbét gyártsanak. Ebben persze nem. a székely em-
berek, hanem a rossz erdélyi írók a hibásak. Tamási a kevesek közül való, 
aki túlnőtt a helyi bérceken, valódi szárnyakon szárnyal és európai módon 
ír a székely világról. Ha leíró művészetét Petőfihez hasonlítottuk, akkor 
azt kell mondanunk, hogy üdesége Arany János tiszta, bölcs derűjére em-
lékeztet. Valaki a mai írói nemzedék egyetlen derűs írójának nevezte. 
Valóban, Móricz Zsigmond óta ő a legeredetibb elbeszélőnk. 

A „Bölcső és Bagoly” a hazában és a nagyvilágban egyaránt hontalan-
ságra ítélt irodalmunk igazi eseménye. Mutatja, hogy hasztalan igyekez-
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tek a magyar szellem fölött az eget elsötétíteni; a viharfelhők mögött de-
rűs kék az ég s itt-ott a nap is áttör éltető sugarával. És esemény ez a 
könyv nekünk is a száműzetésben, ahol a hazai pártirodalomhoz hasonló 
méretű, szemtelen dilettantizmus rontja az. írott szó hitelét. Ezért szóltunk 
lelkesedve, a szokottnál részletesebben erről a könyvről. 



 

413 

HATVANY BERTALAN  
Monsieur Peyrefitte és a vatikán125 

Roger Peyrefitte: Les Clés de Saint-Pierre, Flammarion, Paris 1955. 
 

A háború előtti években Roger Peyrefitte a francia diplomáciai kar nagy-
reménységű tagja volt. A felszabadulás után, egyrészt a német megszállás 
idején tanúsított magatartásának kétes volta, másrészt u. n. erkölcsrendé-
szeti okok miatt elbocsájtották a. diplomácia szolgálatából. Peyrefitte úr 
nyomban felcsapott regényírónak. Első könyvében fiziológiai hajlamai-
nak gyakorlatát írta le őszintén és részletesen, majd két egymást követő 
regényében (Les Ambassades és La Fin des Ambassades) a diplomácia 
mesterségét és (az utóbb említett könyvben) honfitársainak háborús ellen-
állását figurázta ki, tagadhatatlanul elmés módon, tehetségesen, szelleme-
sen, de hihetetlen rosszindulattal és nem csekély brutalitással. 

Peyrefitte úr kétségkívül ügyes író. Stílusa élvezetes, eleven, könnyed. 
A baj csak az, hogy ez a „regényíró” a régi szép magyar közmondás sza-
vával élve, bizony nagyon „csúnya madár”. Mi egyébnek is nevezhetnék 
vajon ezt a volt diplomatát, ki személyes bosszúvágyból igyekezett két 
regényében egykori hivatását s annak, legderekabb vezetőembereit nevet-
ségessé tenni? Ezt a véleményünket csak megerősíti szerzőnk legújabb 
regénye, melynek címe Les Clés de St. Pierre (Szent Péter kulcsai). 

A könyv nagy port vert fel, nemcsak francia földön, hanem, a Vatikán 
vidékén is. Peyrefitte úr ugyanis, annyi más Pétain-fiú mintájára, hivata-
lából való kiakolbólíttatása után, hitbuzgalmi körökben talált ideiglenes 
menedéket. Azok a francia egyházi vezetők, kik a háború idején oly bát-
ran kockáztatták nem egyszer még személyes biztonságukat is a sok ezer-
nyi ártatlan üldözött védelmében, a háború elmúltával gyakran igyekeztek 
türelmet hirdetni az egykori üldözők javára és megbocsátást gyakorolni 
még a bűnösökkel szemben is. Peyrefitte úr még csak komoly háborús 
bűnös sem volt, csak egyszerű statisztája a Vichy-beli tragikomédiának. 
így aránylag könnyen férkőzhetett a francia egyházfejedelmek bizalmába. 
Ajánlóleveleikkel bőségesen felszerelve és a vatikáni könyvtárban vég-
zendő történelmi kutatások ürügyével Rómába költözött. E „kutatások” 
eredménye az új regény. 

A regény alaptémája, valljuk be, kissé sovány. Egy francia papnöven-
dékről van szó, kit főpásztorának jóindulata, juttat el Rómába, egyik bíbo-

                                                           
125 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 4-5. számában. 
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ros udvarába, francianyelvű titkári teendők elvégzésére és tanulmányai 
folytatására. Az egyházfejedelem alakja inkább emlékeztet a XVIII. szá-
zad főúri, szkeptikus államférfiaira, mint a Vatikán mai vezető politikusa-
ira; környezetének, udvarának papirendű tagjai viszont, a könyv jellemzé-
sében, alig haladják meg valamely vidéki plébánia harangozójának szel-
lemi és műveltségi szintjét. Minthogy Peyrefitte úr regényt akart írni, a 
körívből nem hiányozhatott a szerelmi bonyodalom. Az ifjú papnövendék 
s a bíborosi udvar titkárának tüzesvérű unokahuga tehát annak rendje és 
módja szerint egymásba szeretnek s nem állanak ellent a hitük által elítélt 
kísértésnek. Viszonyuknak a bíboros halála vet véget: a papnövendék, ki 
már-már elhagyni készült a reverendát, bűnbánóan visszautasítja a gazdá-
ja végrendeletében reáhagyott sokmilliós örökséget (az, ősz egyházfő 
ugyanis, persze-persze, ne is kérdjük miért, szívébe zárta és fiának fogad-
ta a fiatal abbét) és, a regény „nemeshangú” befejezéseképen, szegényen 
és szerényen tér vissza hazájába, áldozatos hivatásához... 

Tehetségtelen de áhitatoslelkű szerzők persze tucatjával írtak már ha-
sonló tárgyú „léleknemesítő” regényeket. Csak hát Peyrefitte úr, mint 
mondottuk, korántsem tehetségtelen, írásának célzata pedig aligha, ne-
vezhető léleknemesítőnek. Ennek a „regénynek” ugyanis nem a tárgya, 
nem az alaptémája lényeges. A jámborkodó témát szinte egészében elbo-
rítja az anekdoták serege, s az anekdoták mindegyike taglócsapásként hull 
a római egyházi gyakorlatra s a vatikáni udvar tagjaira, még a pápa sze-
mélyét sem kímélve. Oldalakon át nagyképű felsorolásban tárgyalja, a 
szentek, kétes ereklyéinek tiszteletét – mintha csak nem hallott volna, már 
minden többé-kevésbé művelt ember, hívő, hitetlen egyaránt, ennek meg 
annak a szentnek három, ismeretes fejéről, nyolc lábszárcsontjáról, hu-
szonnégy hüvelykujjáról. Ez bizony nem újság, még csak nem is nagyon 
mulatságos, s a Vatikán szellemének értékelése szempontjából teljesen 
lényegtelen. Hiszen közismert dolog, hogy alig találunk az egész világon, 
az emberiség egész történelmében, oly hitrendszert, amelyet ne igyekezne 
ellepni a vele közös gyökérből táplálkozó babonák dudvája... 

Peyrefitte egy egész fejezetet szentel a Szent Praeputium, (magyarul, 
azt hiszem, „előbőr”-nek nevezik) tisztelete helyreállítását célzó mozga-
lomnak. Mindezt azért, hogy részletesen leírhassa, mint ül össze a bíboro-
sok gyülekezete a kérdés tárgyalására s mily jobb ügyhöz méltó buzga-
lommal lát az indítvány elvetésének megokolásához. Ez persze a vatikáni 
ügyvitel módszereinek és vizsgálati tárgyainak karrikaturája akar lenni. A 
bíborosi udvar egyik tiszteletreméltó tagja szinte könyvelésszerű pontos-
sággal tartja számon a különböző római bucsujáró-templomokban elnyer-
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hető indulgenciákat. Ez kissé meglepő: úgy hisszük, az ilyen foglalatos-
ság jobban illik, mondjuk, a római zarándokúton járó alsópeleskei sekres-
tyéshez,, mint egy biborosi udvartartásban hivataloskodó lelkészhez. E 
kritikai sorok írója, ki nem tartozik a „hívő lelkek” közé, képtelen elhinni, 
hogy ilyen naiv légyen a római papság. Az sem nagyon hihető, hogy a 
Vatikán vidékén ilyen dúsan burjánozzék a babona.,. 

Két kérdés vetődik fel Peyrefitte úr művével kapcsolatban. Az első: 
mire jó ez a könyv? Elvégre is csak két eset lehetséges: vagy katolikus 
hívő az ember (és Peyrefitte úr annak mondja magát) vagy nem fogadja el 
a katolikus tanokat (mint például e sorok írója). A hívő ember egyházát 
isteni eredetű intézménynek tekinti: az egyház tehát, ez esetben, nem le-
het emberi kritika tárgya, s még időleges, felületi kinövéseit sem szabad 
gúnyolni, legfeljebb óvatos, lelkipásztori gonddal nyesegetni. A katoli-
cizmustól távol álló ember számára viszont az egyház emberi, kritizálható 
intézmény: ám ez az intézmény évezredes hagyományaival, hosszú-
hosszú történelmi fejlődés szükségszerű eredménye s így még az irónia 
ítéletében is tiszteletet érdemel. Anatole France mosolya szelíd, derűs 
mosoly volt, nem pedig durva gúnykacaj. Peyrefitte úr könyve durvahan-
gú, rosszindulatú: alig hinnők, hogy e „katolikus” szerző az egyházi élet 
esetleges kinövéseinek gyomlálását kívánta volna szolgálni. Arra viszont, 
hogy bármely „antiklerikális” mozgalom fegyverévé váljék, épenséggel 
méltatlan ez a könyv ;— a gondolatszabadság hívei nem használnak ilyen 
nemtelen fegyvert. Az első felvetett kérdésre tehát nem tudunk válaszolni. 
Nem tudjuk, „mire jó”, „mire való” ez az ú. n. regény. 

A második kérdés az volna, miért vert fel annyi port Peyrefitte úr mű-
ve? Miért érte el egy pillanatra a „best seller” meg nem érdemelt rangját? 
Erre a kérdésre könnyebb felelni. Elsősorban – s ezt újból kell hangsú-
lyoznunk – Peyrefitte úr kitűnő stiliszta, s a jó stílust: igen nagyra becsüli 
a francia olvasóközönség. Humorérzéke, ha nem is valami finom, kétség-
telenül bőséges és könnyed: a könyv tagadhatatlanul mulatságos. (Nagy-
képű, komolykodó szamár légyen az, ki még soha életében nem nevette el 
magát egy-egy durva, ízetlen tréfa hallatára!) 

S így biztosan hisszük, hogy jót nevettek Peyrefitte úr e könyvén, még 
azok a kitűnő egyházi íródeákok is, kik utóbb oly keményen pellengérez-
ték ki az Osservatore Romano hasábjain, mint ahogy bizonyára nevettek 
annak idején a Fin des Ambassades kegyetlen tréfáin azok a francia dip-
lomaták is, kiknek feladatául jutott, hogy a Quaí d'Orsay nevében dörge-
delmes hivatalos manifesztumban bélyegezzék meg a külügyi kar rágal-
mazóját. 
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Íme tehát a válasz második kérdésünkre: Peyrefitte úr könyvei soroza-
tos botránysikerének egyik főoka, az, hogy az ú. n. „legfelsőbb helyek” 
irányítói még mindig nem tanulták meg azt az egyszerű igazságot, hogy 
„ágyúval nem érdemes verebet lőni”. Igaz viszont, hogy Peyrefitte úr sem 
tanulta még meg, hogy a szatíra fegyvere a toll, meg talán a tőr, de soha-
sem a tagló. Jó írónak elnézik, néhanapján, még a mérgezett tollat, a mér-
gezett tőrt is. De ki a csuda hallott, valaha is, mérgezett taglóról? 
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TÁBORI PÁL 
Írói szabadság – írói felelősség126 

– A bécsi PEN kongresszus margójára127 – 
 

A nemzetközi PEN klubbok 27-ik kongresszusának legfontosabb esemé-
nye kétségtelenül Charles Morgan elnöki megnyitója volt. A beszéd mag-
vát ebben a mondatban lehet összefoglalni: „Azoknak az íróknak, akiket 
elüldözött a zsarnokság, joguk van a PEN védelmére; azoknak az íróknak, 
akik a zsarnokság eszközéül szegődtek, nincs helyük köztünk.” 

Ezt a mondatot s a beszéd több más részét, amely az Írói szabadsággal 
és az írói felelősséggel foglalkozott, a vasfüggöny mögötti országok dele-
gátusai – csehek, magyarok (Bölöni György és Király István, Szerk. 
megj.), keletnémetek, lengyelek – támadásként értelmezték s különböző 
eszközökkel próbálták Morgant befeketíteni, megbuktatni. Nyíltan vagy 
félig burkoltan hirdették, hogy Morgan „támadása” igazságtalan és rá-
galmazó volt, mert ezekben az országokban teljes az írói szabadság; az 
íróknak remekül megy a dolguk, mind kiváló békeharcos és ha valame-
lyik olyasmit ír, ami nem megfelelő, legfeljebb megintik és jobb munkára 
buzdítják. 

Amit az írói szabadságról ma Keleteurópában szavalnak, az, teljesen az 
Orwell-i „doublethink” vonalát követi, ahol a béke egyenlő a, háborúval, 
a szeretet a gyűlölettel, az igazság a hazugsággal s minden szó eredeti 
értelmét vesztette. 

Teljes írói szabadság nincs és sose volt. A legszabadabb országban is 
van öncenzúrája az írónak, mely alól kevesen vonhatják ki magukat; ilyen 
cenzúra a jóizlés, a rágalmazási törvények és a. korszellem. De ezek a 
korlátozások nagyrészt önkéntesek, vagy a közvélemény és a társadalom 
önvédelmi intézkedései. Ám ettől óriási különbség választja el a parancs-
uralmi országokat. Ezekben, minden propaganda-megtévesztés ellenére, a 
párt írnokai, sőt minden alkotó művész rabszolga, vagy börtönben ül vagy 
hallgat. Ezekben az országokban nincs írói szabadság, nincs meg az iro-
dalmi iránykeresés lehetősége, s nincs politikamentes irodalom, nem is 
lehet. Nem célom e tényekről vitatkozni. Az, irodalom szabadságának 
tényleges feltételei vannak. Majd, akkor elhisszük, hogy magyar, lengyel, 
cseh, vagy orosz kollegáink szabadok, ha az illetékesek: megszüntetik az 
                                                           
126 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 4-5. számában. 
127 E sorok írója, Tábori Pál, a Nemzetközi PEN Club keretében működő Hontalan írók 

Központja szervezetének (Centre for Writers in Exile) elnöke. 
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államosított könyvkiadókat; végetvetnek, a párt sokszor álcázott, de min-
dig létező cenzúrájának; megszüntetik a könyvek égetését és zúzdába kül-
dését; szabadon engedik a politikai okokból bebörtönzött vagy kényszer-
lakhelyre ítélt írókat; útlevelet adnak azoknak az íróknak is, akik nem a 
párt propaganda megbízásából akarnak külföldre utazni; szóhoz engedik 
jutni azokat az írókat is, akik nem szolgálják ki teljesen a rendszert; meg-
engedik a modern nyugati irodalom alkotásainak lefordítását és terjeszté-
sét. 

Ezek persze csak az, alapvető feltételek. Két: istennek nem lehet egy-
szerre áldozni, A parancsuralmi országok hivatalos képviselői vagy adja-
nak bizonyságot arról, hogy ők igenis a demokrácia harcosai, az igazi 
humanizmus, türelem és megértés bajnokai – vagy pedig legyen elég be-
csület bennük beismerni, hogy nem egyebek, mint díjakkal fizetett, a párt-
fegyelem kényszerzubbonyába erőszakolt kitartottjai az uszítás, a ki-
zsákmányolás, az emberi méltóságot megalázó zsarnokság uralmának. 

Most, hogy Genfben és egyebütt megint találkozott Nyugat és Kelet s 
valamennyire enyhült a hidegháború, sokan mondják – jóakaratú, igen 
tisztességes emberek is –, hogy „mi, száműzött írók, túlságosan 
intranzingensek vagyunk. Azzal vádolnak, hogy háborúra uszítunk, hogy 
nem fogadjuk el a koegzisztencia lehetőségét, hogy csak nehezebbé tesz-
szük írótársaink helyzetét. 

Nekem, nem ez a véleményem. 
Az író nemcsak sajátmagának, nemcsak közönségének ír és él, hanem 

a jövendőnek is. Az író lelkiismerete a legfőbb törvényszék. Az író fele-
lőssége óriási, mert a könyv, a betű sokkal hatalmasabb és hosszabb életű, 
mint a zöldasztal körüli konferenciák, a diplomáciai sakkhúzások és a 
különbőző külügyminiszterek repülőútjai. A toll milliószor hatalmasabb a 
kardnál, ha forgatóját fel is akasztják, börtönbe is zárják, meggyalázzák és 
kényszermunkára kergetik. Az, hogy néhány amerikai repülőt 
szabadonbocsátanak, hogy angol asszonyokat kiengednek Csehszlovákiá-
ból, hogy orosz vagy lengyel zenészek Párizsban játszanak, semmit sem 
változtat ezen a felelősségen, önnön magunkat áruljuk el, ha lepaktálunk 
az emberi méltóság, az írói szabadság ellenségeivel és árulóival. 

Ez a bécsi PEN kongresszus tanulsága. 
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BORBÁNDI GYULA 
Habsburg Ottó könyve128 

Habsburg-Lotharingiai Ottó: Döntés Európáról, Amerikai Magyar Kiadó, 
Köln, 1955, 136 old. 

 
Habsburg-Lotharingiai Ottó ebben, a kis könyvben magyarul is kiadta az 
elmúlt években írt tanulmányait és előadásait. A „Döntés Európáról” 
német nyelven jelent meg először „Entscheidung um Európa” címen. Az 
olvasó érdeklődése nem annyira a könyvben közölt nézeteknek szól mint 
inkább a szerző személyének, hiszen Habsburg-Lotharingiai Ottó eddigi 
működése során nem igen adta tanujelét annak, hogy a politikai, gazdasá-
gi és jogi tudományoknak olyan művelője volna, akinek a, megnyilatko-
zásai mindig érdekesek és jelentősek. Néhány előadása, meglehetősen 
ismert. Európai és főleg középeurópai kérdésekkel foglalkoznak. Aki 
ezekben a kérdésekben valamennyire is járatos, annak Habsburg-
Lotharingiai Ottó előadásai nem mondanak sok újat. 

Habsburg Ottó – az előttünk fekvő könyv szerint Habsburg-
Lotharingiai Ottó – osztrák, és magyar trónkövetelő. Ezt azzal is kifeje-
zésre juttatja, hogy a magyar kiadáshoz, írt előszót nem teljes nevével, 
hanem csak az uralkodóknál szokásos „Ottó” névvel jegyzi. Könyvét az 
olvasó azért lapozza érdeklődéssel, mert tudni szeretné, miként vélekedik 
európai és magyar problémákról az, akit hívei a nemlétező magyar trónra 
akarnak juttatni és aki a királyi méltóság jogszerű örökösének tekinti ma-
gát. 

A „Döntés Európáról” két részből áll. Az első rész az európai és a 
középeurópai kérdésekkel foglalkozik, a második az állami élet alapelveit 
tárgyalja. 

Habsburg Ottó Európáról vallott nézete egyezik azoknak a főkent kato-
likus (nem vallási, hanem politikai hovatartozandóságra gondolunk), poli-
tikusoknak a véleményével, akik szerint Európának kereszténynek kell 
lennie és akkor minden bajunk megoldódik. Ez a nézet tiszteletreméltó és 
nem is akarunk érvelni ellene. A szerző azonban nem válaszol arra a kér-
désre, amely az olvasóban szükségszerűen felvetődik: hogyan lehet egész 
Európát kereszténnyé tenni – mármint olyan kereszténnyé, hogy a politi-
kai katolicizmus és a szerző tetszését elnyerje – és mi történik kontinen-
sünkkel, hogyan oldódnak meg problémáink, ha Európa valamilyen oknál 

                                                           
128 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 4-5. számában. 
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fogva mégsem lesz úgy keresztény, ahogyan azt a fent nevezettek elkép-
zelik? Nem valószínű, hogy az európai problémák megoldásának csak a 
kereszténnyé válás az egyetlen útja. Kétségbe kellene esnünk, ha így vol-
na. Bizonyára vannak más utak és lehetőségek is, hogy a mai áldatlan 
helyzet megváltozzék és kontinensünkön a béke és a szabadság uralkod-
jék akkor is, ha nem leszünk egyes keresztény politikusok kedvére való 
keresztények. 

Habsburg Ottó az egyesült Európa híve, azé az egyesült Európáé, 
amely a keresztény elvek és politikai elképzelések alapján születik meg. 
Tiszteletben tartjuk a megvalósítására irányuló szándékot. Csak azt kíván-
juk megjegyezni, hogy az érvek, amelyeket felsorol, nagyon gyengék. 
Általában közhelyek, amelyeket unos-untalan hallunk hatásra és voksra 
vadászó politikusok szájából. 

A szerző hozsannát zeng Európa életerejéről. Joggal. De mi bizonyítja 
szerinte kontinensünk életerejét? Egyetlen bizonyítékot sorol fel és ma-
gyaráz;: az európaiak jó katonák. Mikor szokunk le arról, hogy értéknek 
és az életerő megnyilatkozásának csak a katonai erényeket és tehetséget 
tartsuk. Legyünk büszkék az európai népek életerejére: de nem arra, hogy 
bátran mennek a halálba, hanem, hogy megállják a helyüket az alkotó 
munkában, az ember javát és fejlődését szolgáló erőfeszítésekben, életünk 
megszépítésében. Európa akkor is van és él, ha történetesen nincs hadse-
rege és ha a nemzetek nem lelik kedvüket abban hogy negyedszázadon-
ként vágóhídra menetelnek. Nagy szellemeinkre, alkotásainkra, emberba-
ráti és technikai intézményeinkre legyünk büszkék, ezek életerőnk meg-
nyilatkozásai, nem pedig katonai képességeink és militarista lelkesedé-
sünk. Európát a könyvtárakban, a templomokban, az alkotók íróasztalai-
nál, a tudósok laboratóriumaiban, a gyárakban és a mezőkön, az iskolák-
ban és a családi otthonokban keressük, ne pedig a csatatereken, És még 
valamit. Habsburg Ottó felsorol néhány nevet, amelyek viselői „Európa 
hősi hagyományainak” hordozói. Moscardo tábornok és Mölders ezredes 
bátor és jó katonák voltak, de erősen vitatható eszmék szolgálatában kel-
lett katonai képességeiket kifejteniük és bebizonyítaniok. A hősiesség és a 
katonai képesség önmagában nem erény. Erénnyé csak a cél teszi, amely-
nek érdekében alkalmazzák. Európa „hősi hagyományainak” csak azok 
lehetnek a hordozói, akik nagy és szent célok érdekében küzdöttek és hal-
tak meg, még akkor is, ha nem voltak képzett és edzett katonák. 

Vannak ebben a részben meghatározások, amelyekkel az olvasó nem 
tud mit kezdeni. A szerző azt írja, hogy „az európai... kiteljesedett egész 
ember”. Az amerikai vagy ázsiai nem az? Aztán: „az európai nem cso-
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portlény, nem egykönnyen állítható rajoszlopba.” Sajnos, az utóbbi évti-
zedekben főleg európaiakat állítottak rajoszlopba. Avagy: „a demokrácia 
... az emberi jogok és a keresztény civilizáció uralmát jelenti.” És Japán-
ban vagy Indiában, ahol nem a keresztény civilizáció uralkodik? Ott soha-
sem születhetik demokrácia? A szerző panaszkodik, hogy a demokráciá-
nak ez a meghatározása „sajnos, sehogyan sem ment át a köztudatba”. Ez 
teljesen érthető. 

Habsburg Ottó szerint Középeurópa mai bajainak oka a monarchia fel-
osztása. A Monarchiában – nézete szerint – minden jó volt és ha nem 
bomlasztják szét, a dunavölgyi népek sok vért és szenvedést takarítottak 
volna meg. A szerző úgy tárgyalja a kérdést, mintha az Osztrák-Magyar 
Monarchia bukását csak egyes nemzetiségi vezetők és mozgalmak bom-
lasztó tevékenysége idézte volna elő. Nem vesz tudomást a történelmi 
kutatás eredményeiről, amelyek szerint a Monarchia összetartó erői szét-
hullottak és – nem kis részben a Habsburg-ház és tanácsadóinak hibájából 
– olyan bajok emésztették, amelyek szükségszerűen tragikus véghez ve-
zettek. A „bomlasztók” csak kifejezték ezt a fejlődést és legfeljebb meg-
gyorsították a folyamatot. Habsburg Ottó nem tanult ősei történetéből. 
Nem hajlandó belátni, hogy a Habsburg-ház sok hibát és mulasztást köve-
tett el. Akkor érdeklődött a bajok után, amikor késő volt és már nem lehe-
tett segíteni. A szerző természetesen nem védi és nem menti az őseit. De a 
mód, ahogyan a Monarchiáról beszél és ahogyan néhány fontos és kényes 
kérdésről hallgat, elárulja valódi nézeteit családjának sokszor nem egé-
szen épületes magatartásáról és politikai baklövéseiről. Aki ma a Monar-
chiáról úgy ír, hogy csak az előnyeit (a polgárok szabadon utazhattak Má-
ramaros-szigettől Bregenzig) domborítja ki, de a birodalom urainak hibái-
ról és mulasztásairól hallgat, figyelmen kívül hagyja a tudomány megál-
lapításait és végső soron elárulja, hogy helyesnek tartja az uralkodóház 
akkori politikáját. A könyv részletesen foglalkozik Közép- és Kelet-
Európa jövőjével is. Habsburg Ottó szerint ezt a területet három regionális 
federációnak kellene összefognia: egy lengyel-balti, egy dunavölgyi és 
egy balkáni szövetségnek. Ezek a regionális föderációk belépnének a 
majdan megalakuló Európai Unióba. A dunavölgyi federáció – nézete 
szerint – Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Magyarországból és 
Horvátországból tevődnék össze. Ezek az. államok az egyenrangúság 
alapján szövetkeznének. Ennek a tételnek azonban ellentmondani látszik 
az Ausztriával kapcsolatos megállapítása. Ausztria hivatásáról és felada-
táról dicshimnuszt zeng. Azt írja, hogy „Ausztria több politikai fogalom-
nál: Eszme. ... nem is egy nemzet, hanem a Nyugat közösségének egyik 
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legjelentékenyebb funkcionális hordozója. Ausztriának társaihoz való 
viszonyát ez a feladata határozza meg.” Ebből láthatjuk, hogyan képzeli 
el a népek egyenrangúságát és Ausztria szerepét a javasolt dunai föderá-
cióban. Ne csodálkozzunk: így kell írnia egy osztrák trónkövetelőnek. De 
hogyan tudják ezt magukévá tenni azok a honfitársaink, akik a magyar 
trónra invitálják? 

Az első rész sok vitatható nézetet és véleményt tartalmaz. A második 
rész már kevésbé. Ebben az állami élet alapelveit vizsgálja. Magyarázata-
iban sok figyelemreméltó szempontra és helyeslendő megállapításra buk-
kanunk, Ez egyébként mint írásmű is sokkal különb, mint az első rész. 

Bizonyára sokan egyetértenek a szerzőnek azzal a követelésével, hogy 
meg kell szűntetni a visszaható erejű törvényhozást és nem lehet valamely 
bírói döntést később hozott törvénnyel érvényteleníteni. Mihelyst ezt 
megengedik – írja – a valóságban a bíróságok nem védelmezik többé az 
állampolgárokat. Helyes az a nézet, hogy bármilyen vétséget csak bíróság 
torolhat meg és csak a független bíróság szabhat ki büntetést, mégpedig a 
bűntett elkövetése előtti hozott rendelkezések alapján. Nem szabad továb-
bá kollektív büntető jellegű közigazgatási rendszabályokat alkalmazni. 

Több érdekes megjegyzést tartalmaz a „Szabadság és állam” című fe-
jezet is. Habsburg Ottó a család és az egyház nevelői feladatát védelmezi 
az állami beavatkozással szemben. A gazdasági kérdések közül a pénzle-
értékelésről azt tartja, hogy ha súlyos ok nélkül rendelik el, közönséges 
lopás. Az állam ezzel a hideg módszerrel kobozza el a nép vagyonát. A 
pénzleértékelés főként a szegény embereket sújtja. Az esztelen adózás is a 
nép megrablását szolgálja. „A magas adóterhek – állapítja meg – mér-
földkövei a totalitarizmushoz vezető útnak.” A szerző helyesen mutat rá, 
hogy a kormányok az állampolgárokkal fizettetik meg kötelezettségválla-
lásuk árát. 

Az utolsó fejezet, amely szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozik, meg-
lehetősen közismert általánosításokra szorítkozik. A kommunizmus is 
sokkal összetettebb és bonyolultabb probléma, mint ahogyan Habsburg 
Ottó elképzeli. Igaz, hogy „nem lehet dollárokkal legyőzni”, de az is erő-
sen vitatható, hogy pusztán a vallásos érzés megerősítése hatásos ellen-
szere-e a kommunizmusnak, A kérdés túlságos leegyszerűsítésére vall az 
a megállapítása, hogy például Dél- és Közép-Franciaországban azért ter-
jedt el a kommunizmus, mert „a kereszténység az istentelen iskolák áldo-
zata, lett”. A valóban vallásos ember aligha lesz kommunista, de ha valaki 
a kommunizmus megszűnését a vallásos érzület megerősítésétől és a tö-
megeknek az egyházakba és vallási szervezetekbe való terelésétől várja, 
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akkor bizony nagyon sokáig kell még várnia. A kommunizmus problémá-
ja nem oldható meg ilyen egyszerűen. 

Örömmel üdvözlendő azonban Habsburg Ottó megjegyzése a földre-
formról: „Ott, ahol a latifundiumok, vagy nagybirtokok oly terjedelműek, 
hogy nagy néptömegek földéhségének kielégítését akadályozzák meg, – 
mint annak idején Magyarországon, Romániában vagy Lengyelországban 
– a földreform teljesen jogos és indokolt”. Jó lenne, ha erről birtokukat 
vesztett arisztokrata és gentry híveit is meggyőzné. 

Végezetül szólni kell még a könyv fordításáról. Az első rész fordítása 
gyatra. Az olvasó bosszankodik a pongyola és idétlen fogalmazáson, a 
németes szóösszetételeken és mondatszerkezeteken, valamint sokszor a 
halandzsa határát súroló érthetetlen kifejezéseken. A kiadó mégis megdi-
cséri a fordító munkáját, sőt közli: „külön e célra felkért lektor a fordítást 
lelkiismeretesen vetette egybe az eredeti szöveggel.. .” Aztán azzal a fel-
háborító mondattal fejezi be, hogy a lektor feladata „nem volt mindig 
könnyű a szerző rendkívül mélyen járó gondolataira és tömör kifejezés-
módjára való tekintettel”. Ebben kételkedünk. A magyar nyelv nagyon is 
alkalmas mélyen járó gondolatok kifejezésére és tömör idegen mondatok 
fordítására. A mi nyelvünk is tömör és gondolatainkat legalább olyan jól 
ki lehet fejezni a magunk nyelvén, mint idegen nyelveken. Csak tudni kell 
magyarul. 
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BORSODY ISTVÁN 
Keresztény nyugat – kommunista kelet129 

George N. Shuster, Religion Behind the Iron Curtain. New York: 
Macmillan, 1954. Pp. 281. 

 
George N. Shuster az Egyesült Államok közéletében „katolikus liberális” 
hírnévnek örvend. Németország úgynevezett jobbik felének művelt és 
humánus katolikus szellemét származásával örökölte. A huszas években 
mint irodalomtanár kezdte pályáját a Notre Dame-i katolikus egyetemen, 
majd 1925-től 1937-ig a Commonweal-nek, az amerikai katolikus folyó-
iratnak volt szerkesztője. Jelenleg a newyorki Hunter College igazgatója. 
Könyvei révén az amerikai katolikus, és a német irodalom szaktekinté-
lyeként ismerik. A második világháború után az amerikai megszálló ható-
ságoknál volt vezető állása Bajorországban. A szovjet ellenőrzés alatt élő 
országokat még háborúelőtti utazásaiból ismeri, míg mai problémáikkal 
háborúutáni bajorországi működése alatt került fizikai közelségbe. Erköl-
csileg és szellemileg pedig figyelmét Európának e balsorsú népei iránt, 
katolikus érdeklődésén kívül, humanista és demokrata felelősségérzete 
tartotta ébren benne. Könyve meleg és megértő hangon foglalkozik a vas-
függöny mögötti országok vallási életével, főleg a katolikus egyház sor-
sával. 

George N. Shuster túl jól ismeri Európa keleti felét semhogy illúziókat 
kergessen. De megértése, rokonszenve visszatartja attól, hogy túl szigorú 
bíráló legyen. Tudja, hogy a kelet-középeurópai országok a szovjet ura-
lom előtt sem voltak „paradicsomok”, s tudja azt is, hogy a katolikus egy-
háznak mennyi köze volt a régi elnyomó társadalmi és gazdasági rend 
fenntartásához. De a régi hibák tapintatos feltárása mellett elismeréssel 
emlékezik meg az „emberiesség” szelleméről, ami áthatotta ezeket a ke-
resztény társadalmakat. Jól látja a modem nacionalizmus romboló munká-
ját, bár jól tudja azt is, hogy a nacionalista rendszert megelőzőleg milyen 
bűnök buktatták meg Közép-Európa egykori nagy nemzetközi birodalmát, 
a katolikus Habsburgok monarchiáját. Nagy elismeréssel ír a két háború 
közti katolikus mozgalmakról, bár talán eltúlozza jelentőségüket, midőn 
megkockáztatja a feltevést: ha Hitler nem jött volna, akkor egy „keresz-
tény rekonstrukció” sikeresen megoldotta volna Kelet- Európa problémáit 
A nácizmust kellő történelmi perspektívában a kommunizmus szálláscsi-

                                                           
129 Megjelent a Látóhatár 1955. évfolyam 6. számában. 
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nálójának írja le, s a náci tragédia betetőzésének azt látja, hogy a nyugati 
hatalmak a szovjetizmust, mint a német önkényuralom ellentétét, a de-
mokrácia barátjának vélték. Ám, szerinte, Sztálin is súlyos tévedést köve-
tett el, mert ha az 1945-ös győzelem után Európában engedékeny politikát 
folytatott volna, s tiszteletben tartotta volna a vallási és társadalmi sza-
badságokat, akkor Közép- és Kelet Európa „erősen, sőt lelkesen” oroszba-
ráttá vált volna. 

A sok „ha” és „volna” érthetően foglalkoztat mindenkit, aki a kelet-
középeurópai népek történetét lapozgatja. De Shustert ennél még jobban 
érdekli a mai helyzet – a vallás és az egyházak helyzete, amit a népi de-
mokratikus országokban egyenként vesz tüzetesen szemügyre. Az ellenál-
lás hősiességét és mártíromságát keresetlen szavakkal méltatja, míg a 
megalkuvás jelenségei fölött nem annyira felháborodását, mint aggodal-
mát fejezi ki. Mert az orosz egyháznak a szovjet rendszerrel kötött komp-
romisszuma alapján ítélve meg a helyzetet, arra a következtetésre jut, 
hogy a szovjet politika nyilván hasonló kompromisszumokra törekszik az 
irányítása alatt álló országokban is. 

A szabad világ lelkiismeretéhez szól Shuster, amikor a Nyugatnak a 
vasfüggöny mögötti országokkal szemben fennálló kötelességeire figyel-
meztet. A Nyugatnak, írja, sohasem szabad lemondania ezeknek az orszá-
goknak a felszabadításáról. Nem háborúval képzeli el a felszabadítást, 
hanem „a szellemnek valamilyen mélységes változása” révén, ami az em-
beriség „nagy felkelését a szabadság ügyéért” hozná létre. Amíg ez be 
nem következik, jósolja, addig nem lesz változás a világ mai felosztásá-
ban sem. A változás reményét a szabad világ „magjában”, az angolszász 
demokráciákban látja. Onnan várja az új nemzetközi rend megszületésé-
hez a kezdeményezést, aminek révén aztán a szabadság napja virradhat fel 
mind a szolgaságból eleddig meg–nem–váltott Oroszország, mind az álta-
la szolgaságban tartott népek fölött. 
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KOVÁCS GÁSPÁR 
Irodalom bírálat nélkül130 

Egy nemzet életerejének legfőbb mértéke az irodalom. Amíg irodalma 
virul, hagyományait, intézményeit és jövendő létét nem fenyegeti 
vészedelem. Ezért kell megbecsülnünk és féltő gonddal őrködnünk iro-
dalmunk felett, amely – noha nem eléggé ismert a nagy világban – dicső-
séges módon vitte végbe küldetését. Talán egyetlen európai nemzet életé-
ben sem volt annyira közügy az irodalom, mint nálunk. A testőr-íróktól 
kezdve a reformkoron át irodalmunk modern megújhodásáig nálunk 
gyakran vált közügyé egy-egy vers, Méltán mondanak minket Európában 
a költők nemzetének: legrégibb irodalmi emlékünk egy lírai költemény, a 
Mária-siralom, és első írott szövegünk egy szónoklat, a Halotti Beszéd, 

Régi igazság, hogy az irodalom nem köztársaság, hanem királyság. 
Mindig vannak trónkövetelői és hercegei, akikkel senki más nem mérhető 
össze. Minden költő megteremti a maga világát, egy igazságot mond ki, 
egy szót, amelyért megszületett. Benedetto Croce mondotta, hogy minél 
személyesebb, minél egyénibb a költő, műve annál egyetemesebb. A ma-
ga fájdalmát és reménységeit mondja el, de úgy, hogy mindenkire érvé-
nyes. A költők a nemzet emlékezőtehetsége. A beszédnek, az értelemnek 
és az érzelemnek évezredes hagyományát vették örökségbe: ismerik az 
igék ős titkát, az igét, amely megigéz és elvarázsol. Ezért nem könnyű 
megrendszabályozni őket, ezért próbálja, megfojtani angyali szavukat a 
zsarnokság, vagy ha ez nem sikerül, legalábbis a szolgaság dicsdalává 
szinkronizálni a szabadság énekét a piaci megafonban. Ezt a műveletet 
különösen a halott költők dalával próbálják végbevinni. Milyen különös, 
hogy a költőket életükben minden zsarnokság mindig üldözte. De holtuk-
ban minden zsarnokság mindig magáénak vallja őket. Olyan rezsim Ma-
gyarországon például még nem volt, amely kizárólagos joggal ne tulajdo-
nította volna magának Petőfi Sándort, de azért minden rezsim mindig 
megcenzúrázta valamelyik, költeményét 

Az irodalmi alkotás oktathat is, nevelhet is, de korántsem ez a célja. 
Csak a zsarnokok szeretnék, hogy az udvari költők egyfelől szüntelenül 
dicsőségüket hirdessék, másfelől tankölteményekkel igazolják bitorló 
hatalmukat és jogtipró rendszerüket. De az ilyen alkotások sohasem érik 
el céljukat: a parancs-szóra írt dicsőítés szárnya-szegetten hull alá, az ok-
tató célzatban pedig „szomorúan csörög a kétkrajcáros unalom.” Nem 
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győz meg senkit, hogyan is győzne meg, ha maga az író sem hiszi el azt, 
amit mond. Arany János ódája Széchenyi emlékezetére hiteles és igaz., 
mert a költőt senkisem kényszerítette arra, hogy lelkesedjék a legnagyobb 
magyarért. Beato Angelico képei hitelesek és igazak: a Szűz-Anyát 
térdenállva festette, mert hitt a Szűz-Anyában. De nem kényszerítette őt 
se a pápa, se a császár arra, hogy letérdeljen. A művész is szolgálhat egy 
eszményt, de csak akkor, ha ez benső ihletéséből fakad, nem pedig a kí-
vülről, a rendőrség segítségével rája kényszerített párthatározatokból vagy 
kontár elméletekből. 

Kosztolányi Dezső mondotta, hogy aki ír, életveszélyes kalandra vál-
lalkozik. Bonyolult és veszélyes vállalkozás az irodalom, de ennek az 
izgalmas kalandnak is megvan a rendje, megvannak a maga szabályai. 
Három feltétele van a műalkotásnak: legyen anyaga, amely a térben hall-
ható, tapintható vagy látható formában megjelenik; legyen alakja, formá-
ja, vagyis legyen szép; és legyen tárgya, vagyis szóljon valakihez, legyen 
alkalmas arra, hogy valaki fölfogja és megértse, mivelhogy a művészet 
emberi tény. 

Ezeket a szabályokat, ezeket a feltételeket vizsgálják a kritikusok és 
irodalomtörténészek, ők. formálják az irodalmi közvéleményt, amely nél-
kül modem szellemi élet nincs,. Ahol nincs méltatás és megértés, ahol 
nincs szigorú ítélet, ott elburjánzik az irodalmi szamártövis, miként a dik-
tatúrák idején láthattuk minden korszakban és minden országban. Ha az 
irodalmi közvélemény szabadságát elfojtják, elhal a helyes bírálat és tu-
dós ítélkezés. Magyarországon ma nincs kritika, senkisem mutatja ki a 
rossz rímekről, hogy mennyire rosszak. Senkisem állapítja meg, hogy 
fulladozik és hörög a dal. 

El lehet dobni a rímet, föl lehet dúlni a ritmust, és mindig voltak lázadó 
költők, akik ezt végbe vitték, de ők ismerték a rímelés és verselés nagy 
titkát. Senkisem lehet forradalmár anélkül, mondotta Chesterton, hogy ne 
állítana korlátokat, mert ha nincsenek korlátok, vagyis ha nincs rím és 
ritmus, mi ellen lázad föl a formákat összetörő költő? Picasso, mielőtt 
kubista lett, tökéletesebben rajzolt, mint Rafaello. Csak azután lázadt föl a 
formák ellen, miután tudta a művészet arany szabályait. A kommunista 
irodalomban a kritikusok írnak mielőtt olvastak volna, tanítani akarnak 
mielőtt tanultak volna és beszélnek, mert nem tudják, hogy hallgatni 
mennyire tanácsos. A kommunista kritika legjellegzetesebb sajátsága, 
hogy meg se próbálja az írások prozódiai értékének vizsgálatát, nyilván 
azért, mert a mostanában szereplő kommunista kritikusok egyszerűen 
nem is ösmerik a prozódiát Már nem ismerik a magyar verselés szabálya-
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it, a szótagok értékét, itt a betegség normális állapot lett. Ezek a kritiku-
sok tehát tudás és szakértelem híján vagy otromba módon., sete-suta sza-
vakkal földicsérik, vagy szidalmazzák, korholják, becsmérelik az írót, ami 
fölér a mai világban egy rendőri följelentéssel. De hol vannak az iroda-
lomtörténészek és kritikusok, akik lelkiismeretesen. megtanítsák az ifjú 
költőket a mesterségre? Mert a költészet nemcsak ihlet és hevület; szabá-
lyai is vannak. József Attila amikor még megvolt híres folyóirata, a Szép 
Szó, minden kedden délután vizsgálta a verssorokat, mint egy ékszerész a 
drágaköveket. Megmagyarázta fiatalabb társainak, hogy mi helytelen és 
miért helytelen. József Attila nem ismert tréfát a rímekben; nézzék csak 
meg a kommunista verselők: az ő művében nincs egyetlen olyan sor sem, 
amelyben hosszú szótagra rövid szótag rímelne. 

Csak találomra föllapozzuk a fiatal írók folyóiratát, az Új Hangot. El-
szomorító látvány tárul elénk. Most nem is tartalmáról beszélünk, hanem 
arról a szánalmas dadogásról, arról a szegénységről, ahogyan ezek az írók 
beszélni próbálnak. Tinódi Lantos Sebestyénben több volt a formaérzék, 
mint ezekben a fiatalokban, akiknek senkisem mutatta meg nyelvünk tör-
vényeit és a költészet szabályait. Mintha Vörösmarty, Arany, Babits, 
Kosztolányi és József Attila nagy versművészete sohase létezett volna 
irodalmunkban! 

Ezek a fiatal költők most állanak pályájuk kezdetén, természetes, hogy 
hangjuk akadozik, de ez nem az ifjúság megszokott szertelensége, ez 
ügyetlenség és sutaság. Ezek nem tudnak beszólni, nem ismerik a szava-
kat. Ilyen rímeket írnak: „világhoz – csodákhoz.” „Őrizd – temetőig.” 
„Neved – neked”. „Tüzet – nyílhegyet.” 

Idáig jutottunk! Ezek nem tudják, mi az asszonánc, holott Arany János 
végérvényesen megmagyarázta. Nem tanulnak a néptől sem, pedig népda-
lainkban meg van írva a rímelésnek és verselésnek minden szép szabálya 
Mostanában egyre jobban terjed a divat, hogy a rímekben a tárgyragokat 
semmibe veszik vagy nem törődnek a szó utolsó mássalhangzójával. Nem 
tudják, mennyire csínján kell bánni ezzel a dologgal. Csak annyit mondok 
nekik, hogy tartsák szem előtt a régi palóc népdalnak ezt a két sorát: 

„Vigyen el a sárga halál, 
Takarijjon szárnya alá.” 

Ez költői kép és tökéletes asszonánc. Csakhogy ezt tudni kell ám an-
nak, aki dudás akar lenni! 

Cs. Szabó László mondotta: nagy népek megengedhetik maguknak, 
hogy évekig, évtizedekig gőgösen elmulatnak a kétségbeesés bölcseleté-
vel, elnyomott vagy üldözött kis népek azonban eszeveszett akaratukkal 
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és logikátlan hitükkel folyton megszégyenítik a sorsot, amely életökre tör. 
Ne feledjük el ma ezt az igazságot. Hisszük, hogy irodalmunk a kommu-
nista kontárság korában is tovább él a hazában a fiókok mélyén. Hányó-
dik, de nem merül el. Mindenesetre szükséges lenne, hogy a kinyomtatott 
írásokból fiatal íróink kivessék legalábbis azokat a kínos szenvelgéseket, 
amelyek a helyes bírálat híján annyira elszaporodtak manapság. Egy fiatal 
író ezt írja: „Szüleim szerelméből két öcsém is termett.” Mire való dolog 
ez, így írni? Azt hiszi az író, hogy eképpen eredetibb és érdekesebb? Szó 
sincs róla. Csupán kínos és helytelen. Ugyanis a gyermek nem terem, 
mint a vadsóska, hanem születik. Egyszerűbb lett volna, szebb és helye-
sebb, ha azt írja, rendesen: volt nekem két öcsém is. 

Azután szedjék rendbe verselésüket. Ha nem tudnak rímet írni, hát ne 
írjanak rímeket. A világirodalom legnagyobb remekei rímtelenek voltak. 
Szent Ambrus, aki himnuszaival megbűvölte a népet és a modem európai 
verselés atyja volt, még nem ismerte a rímet Himnuszai mégis örökkéva-
lók, száz meg százezren dalolják minden nap a világ minden táján. Ne 
írjanak ilyen rímeket: „Remegnek – peregnek”, meg ilyent: „Szedegetve – 
fövenyre.” Ne áltassák magukat azzal, hogy ez költészet. A rímet igenis 
keresni kell, csak a rímet kell keresni. Már Kosztolányi Dezső 
megmondotta, hogy ne gúnyolódjatok a költőn, aki rímet keres. Mert; ha 
megtalálta a rímet, akkor megtalálta az, igazságot is, mert ez a költészet: 
igazság a szépségben és szépség az igazságban. 

Vessék le azt a fáradt szomorúságot, amelyről az első pillanatban kide-
rül, hogy nem igazándi szomorúság, csak üres szenvelgés. Ehhez nagy 
lendületre, bátorságra, önismeretre, rendre és fegyelemre van szükség. 
Higgadt önkívületre van szükség, mert ez a költészet: ihletett lélekkel 
szigorúan megvizsgálni a világot, mindent meglátni és amit jól meglát-
tunk, azt jól megírni. 

Ne várjanak a fiatal írók a hatalomtól semmit. Azt semmiféle rendőr-
ség nem tilthatja meg nekik, hogy megtanuljanak jól írni a régi mesterek-
től. Tanulják meg a fiatal írók nyelvünket a néptől és a régiektől, azután 
fejlesszék tovább a maguk tehetsége által. 

Követeljék, hogy az irodalmat adják vissza az íróknak és mesterségünk 
becsületét ne áldozzák fel a kontár párthivatalnokok kedvéért. Nagy és 
dicső szerep vár még rájuk, amit azonban csak akkor tudnak végbevinni, 
ha megtanulják a szavak értékét és megtalálják a tökéletes rímet. 
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BORSODY ISTVÁN 
Hungarica Americana131 

Joseph Reményi, Three Hungarian Poets: Bálint Balassa, Miklós Zrínyi, 
Mihály Csokonai Vitéz. Washington, D. C.: The Hungarian Reformed 
Federation of  America, 1955, Pp. 64. 

 
Az Amerikai Magyar Református Egyesület „Hungarica Americana” cí-
mű kiskönyvtára eddig megjelent három kötetéből kettőnek Reményi Jó-
zsef volt a szerzője. Nem lenne meglepő, ha ez az, arány állandó jelleget 
öltene ennek az érdemes vállalkozásnak a kiadványaiban. Azon egyszerű 
oknál fogva, hogy tehetség és készség dolgában Reményi József körülbe-
lül ilyen arányban nyerheti meg a versenyt a „Hungarica Americana” cél-
jainak eléréséért, ami a magyar hagyományoknak angol nyelven való ápo-
lásából áll. Azt mondtuk: tehetség és készség dolgában. Mert sokan van-
nak a tehetségesek készség nélkül, vagy a készségesek tehetség nélkül, de 
igen kevesen vannak azok, akik Reményihez hasonlóan tehetségüket 
készségesen megosztanák az amerikai és a magyar kulturális élet szolgá-
lata közt. Az Egyesült Államokban tucatszámra élnek magyar tehetségek, 
akik munkásságukat csaknem teljesen az amerikai magyar kisebbségi 
élettől függetlenül folytatják. Ez a függetlenség nem mindig szándékos 
távoltartás eredménye, hanem az amerikai élet kérlelhetetlen asszimiláló 
törvényeinek a következménye is. Annál ritkább és megbecsülendőbb az 
a kulturális és közéleti munka, amit Reményi végzett el: egyrészt megbe-
csült tagjává lett a nagy amerikai akadémikus közösségnek, másrészt ele-
ven kacsolatot teremtett az amerikai magyar élettel. A „Hungarica 
Americana” szerkesztői jól választottak, amikor újra Reményi József gaz-
dag irodalomtörténeti munkásságából merítettek anyagot a kiskönyvtár 
harmadik kötete számára. Ez, minden egyébtől eltekintve, szép gesztus is 
volt abból az alkalomból, hogy Reményi József ebben az évben töltötte be 
sikerekben gazdag tanári működésének 25-ik évét a clevelandi Western 
Reserve University összehasonlító irodalomtörténeti katedráján. 

Ez a kis kötet három különböző évszázad három költőjét mutatja be: a 
tizenhatodik század Balassa Bálintját, a tizenhetedik század Zrínyi Mikló-
sát, és a tizennyolcadik század Csokonai Vitéz Mihályát. Ennek a három 
szomorú századnak sötét hátterét ecseteli Reményi, hogy megértesse a 
három költőnek az éjszakába, világosságot hozó szerepét. Balassa a nagy 
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összeomlás századának szülöttje, a török elleni háborúk vitéze, aki hábor-
gó-nyugtalan érzelmi életéből az új költői nyelv szépségét kovácsolta. 
Zrínyi, a művelt hadvezér és államférfi, a hazát morzsoló török és osztrák 
malomkő veszedelmei közt élve virágoztatta ki irodalmi tehetségét. Cso-
konai a pusztulás után hagyott nagy magyar parlagon az új élet reményét 
ültette el az irodalomban. A nemzet tragikus sorsa az alaphangja Reményi 
három tanulmányának. S a tragikus sorson felülemelkedő szellem diadala 
köti össze a három költő életét és művét. A három, egymástól időben tá-
volélő költő, Reményi tanulmányában a magyar irodalom három viharvert 
századának szimbóluma. A három tanulmány főbb vonásokban nemzeti 
múltunk lényeges pontjait világítja meg: a török háborúk generális ka-
tasztrófáját, a törököt felváltó Habsburg utalom politikai elnyomását, a 
szüntelen pusztulás okozta elmaradottságot, amiből a nyugati műveltség 
utáni sóvárgással igyekeztünk legjobbjaink jóvoltából visszaemelkedni a 
magasabb kultúrájú nemzetek közösségébe. 

Reményi Józsefet a magyar irodalom amerikai nagyköveteként szokták 
emlegetni. Ez megérdemelt titulus. A lényeg és az igazi érték Reményi-
nek a magyar irodalmat ismertető angolnyelvű munkásságában azonban 
az, hogy ő nem idegenből jött követként beszél a magyar irodalomról. 
Reményi teljesen otthon van az amerikai, az angol, és általában a nyugati 
szellemi és irodalmi világban. Ennek a világnak a nyelvén beszél, ennek 
világnak a szellemében gondolkozik. Ezért tudja olyan hatásosan érzékel-
tetni az angol olvasóval a magyar irodalom értékeit, törekvéseit és prob-
lémáit. 
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EKECS GÉZA 
A magyar film 1955-ben132 
Az elmúlt évben 114 egész estét betöltő játékfilmet mutattak be Magyar-
országon. A mozilátogatók száma meghaladta a 116 milliót, tehát 18 mil-
lióval több volt, mint 1954-ben. A filmszínházak száma – a Központi Sta-
tisztikai Hivatal jelentése szerint – 3650. Ebből a normál filmszínházak 
száma csak 400. A fennmaradó 3 200 keskenyvetítős – 16 milliméteres – 
vándormozi. 1953-ban 385 normál és 2410 keskenyvetítős mozi működött 
Magyarországon. (A hétmilliós Svédországban^2510 normál filmszínház 
van.) Budapesten 95 moziban tartanák előadásokat. (Párisban 317 film-
színház működik.) A filmszínházak hiánya arra kényszeríti a MOKÉP 
vezetőit, hogy több budapesti moziban délelőtt és délután más-más filmet 
vetítsenek, így egy bemutató moziból kettőt csináltak... 

A bemutatott 114 film közül 30 szovjet. Az egyre fejlődő lengyel film-
gyártást 12 film képviselte Magyarországon. A csehek 11 filmmel a har-
madik helyen állanak. A francia filmek száma 10, az olaszoké 6 volt az 
elmúlt esztendőben. A „Kis szökevény” című amerikai filmet csak vidé-
ken vetítették. A franciák a „Félelem, bére” (Le salaire de la peur), az 
„Özönvíz előtt” (A vaut le deluge), a Monte Christo (Jean Marais-val a 
főszerepben) és a „Tiltott szerelem” (La fruit defendu) című filmekkel 
arattak óriási sikert. Az olaszok közül a „Békében élni (Vivere in pace), a 
„Bátrak csapata” (Achtung banditi), „Római lányok” (Le regazze dí 
Piazza di Spagna) és „Egy nap a parkban” (Villa Borghese) című filmeket 
mutatták be. Két érdekes felújítás viszont elsikkadt. Az egyik Carl 
Zuckmayer „Köpernicki kapitány” (Hauptmann von Köpernick) című 
művének 1932-ben készült filmváltozata; míg a másik Eisenstein „Egy 
évezred Mexikóban” (Que Viva Mexico) című 1932-ben Mexikóban for-
gatott epizódfilmje, amelyet az elmúlt esztendőben Maria Seaton állított 
össze. 

A bemutatott tíz magyar film óriási fejlődésről tesz bizonyságot. Az 
1950 óta játszott 34 olasz és 26 francia film iskolát teremtett Magyaror-
szágon. A Gyarmat-utcai műterembe is eljutott a háború után kifejlődött 
neorealizmus. Amire az elmúlt öt esztendőben bemutatott 120 szovjet 
film nem volt képes; azt néhány tucat olasz film megtette; irányt, mutatott 
a magyar filmgyártásnak. A Szovjetunió filmgyártása Eisenstein halála 
óta a pamflet és a giccs határán mozog. Kivételt képeznek a 
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balettdokumentációs- és klasszikus tárgyú filmek. A szovjet film kevéssé 
hatott a magyar filmekre. Rosselini, Zvattini, Blaseitti, De Sica, Zampa, 
De Santis, Germi, stb. alkotásai viszont forradalmasították filmgyártásun-
kat. Ez a fejlődés, azonban csak a képre, az operatőr munkájára vonatko-
zik. A forgatókönyv még mindig bőbeszédű, vezércikk-ízű és erőltetett. 
G. B. Shaw mondása; „A film akkor lenne élvezhető, ha a képet elhagy-
nák és csak a szöveget mutatnák” – a magyar filmekre fordítva vonatko-
zik, mert a fényképezés modern és realista, a szöveg viszont hevenyészett 
és unalmas. Természetesen van kivétel is. Ezeknél viszont a filmszerűség 
vész el. Ilyen volt a „Liliomfi”. Makk Károly hűen, a betű iránti tisztelet-
tel vitte celluloid szalagra Csiky Gergely komédiáját. A film színes, ked-
ves és főleg politikamentes volt. Ezért aratott bizonyos sikert. A másik 
ilyen irányú kísérlet már balul ütött ki. Várkonyi Zoltán megfilmesítette 
Moliere „Dandin György”-ét. Ez is színes film volt, de már hosszú és 
unalmas. Amolyan színpadi filmváltozat. Úgy látszik Magyarországon a 
felvevőgép csak akkor berreg filmszerűen, ha a szövegkönyvet kell gyen-
gepontjain átsegítenie. De lássuk az újrealista szellemben készült magyar 
filmeket. Máxiássy Félix Rosselinit utánozta midőn Illyés Györggyel a 
„Budapesti tavasz”-t forgatta. Karinthy Ferenc forgatókönyve az ostrom-
lott Budapestről szól. Egy polgári családból származó fiatalember 1944 
karácsonyán katonaszökevény lesz és egy pesti bérházban rejtőzik. Ellen-
állók közé keveredik, majd szerelmes lesz egy zsidóleányba. A történet 
háttere az ostrom és az utána következő rendezetlen időszak. Látjuk a 
feketézőket a híradómozi előtt és a kiégett üzlethelyiségekben állongó, 
kukoricamálét áruló fejkendős asszonyokat. Számtalan olasz filmben lát-
tunk már hasonló jelenetet. A filmnek nagyon ártott a „felszabadulás ün-
nepére” – április 4-re – készített szöveg. Nem is volt sikere. 

A „Gázolás” már jobb volt. Azt hiszem, a „Valahol Európában” óta 
nem készítettek epizódjaiban ennyire filmszerű és érett filmet. Hegyi 
Barnabás operatőr felveheti a versenyt Carlo Montuori-val, vagy Christi-
an Matras-szal. Csak a szövegkönyv... Egy gépkocsivezetőnő gondatlan-
ságból elgázol egy idősebb asszonyt. Mindent elkövet, hogy kibújjék a 
felelősségrevonás alól. Szerelmet színlelve egy népi származású bírót 
környékez meg: azt, akinek majd ítélkeznie kell. A bíró a tárgyaláson 
döbben rá a színlelt szerelemre és elítéli a züllött, erkölcstelen, nagypol-
gári származású leányt. Bűnügyi történettel kevert osztályharc. Mint film, 
azonban, kitűnő alkotás! A negatív hősök – az espressolovagok, szeretők 
és szeretettek, a vagányok és a dologkerülők – élő, létező alakok. Mint 
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általában az újabb magyar filmeket, ezt is a „negatív” hősök teszik való-
szerűvé, élvezhetővé... 

„Pozitív hős”-ről – Schönherz Zoltánról – szól a „Különös ismertető-
jel” című. Várkonyi Zoltán rendezte, Pásztor István fényképezte és Vészi 
Endre írta a forgatókönyvet. Bár filmszerűbb, tempósabb volt, mint a ko-
rábbi propagandafilmek, de a sok „pozitív hős” megbuktatta. 

A „9-es számú kórterem” története mai téma. Tóth Gáspár éppen egy 
üzemi visszaélés leleplezésén fáradozik, midőn gyomorfájdalmakkal a 
kórházba szállítják. Ott hanyag kezelés láttán a panaszkönyvet kéri; ezzel 
rádöbbenti feladatára a lelkes orvost, a hanyagokat pedig leleplezi. Szere-
pel a filmben jó orvos, rossz orvos, lelkiismeretlen orvostól teherbeejtett 
műtőslány. Ez utóbbi öngyilkos lesz. (Kopott história.) Makk rendezése, 
Illés György képei tempósak, „olaszosak”. Az olasz filmeknél viszont 
nemcsak egy-egy jelenetsor – mint például a szóban lévő film esetében –, 
hanem a történet egésze is emlékezetünkben marad! A ,,9-es kórterem” 
csak villanásaiban élvezhető film. 

Az „Egy pikoló világos” is „vonalas”, de közelebb áll a valósághoz. 
Az ifjúságról szól. A negatív hősök élnek, virulnak, imádják a jazz-t, be-
bop-ot táncolnak és „jampiznak”. Egy fiatal és ártatlan leány közéjük ke-
veredik. Már-már elzüllik, amikor jön egy fiatal katona és forró csókkal 
megmenti a leányt. (Churts Mahler, Szikra kiadásban.) Viszont még soha 
sem formálták meg ilyen jól, ilyen hitelesen a pesti „vagányokat”. 
(Máriássy Félix rendezte Eiben István volt az operatőr.) A film filmszerű-
ségben vetekszik a „Gázolás”-sal. És ha tartalmában, epizódjaiban az 
„Egy pikoló világos”-t, jobbnak találjuk, ennek a film humora az oka. Az 
alakok kitűnőek. Sica nápolyi kispolgárai ilyenek... 

Ez volna tehát az 1955-ös esztendő mérlege. Bizonyos fejlődés tapasz-
talható. Az olasz neorealizmus stílusa győzött a szocialista realizmus fe-
letti Most még csak a szövegkönyveknek kellene megváltozniok. Ez vi-
szont a mai politikai körülmények között lehetetlen, így az új magyar film 
forradalmisága ellenére is csak kirakati árú marad: csak a szemnek tetsze-
tős... 
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GYALLAY-PAP ZSIGMOND 
Az ismeretlen katona133 

Väinö Linna: Tuntematon sotilas (Ismeretlen katona), Helsinki, Werner 
Söderström, 1955, 477 old, 

 
„Fáztak és éhesek voltak. A virrasztás elnehezítette tagjaikat. Csak a féle-
lem hiányzott a háború négy megpróbáltatása közül.” 

Azért nem féltek, mert még csak most mennek a háborúba. A felvonu-
lással kezdődik Väinö Linna háborús regénye. Azután sorra elfogynak, 
sorra elesnek vagy megsebesülnek a katonák, akiket megismertünk és 
megkedveltünk. A nagy visszavonulásnak a fegyverszünet vet véget 1944 
szeptemberében. „Eszerint tehát a Szocialista Népköztársaság győzött. De 
meg kell adni, hogy mi jó másodiknak jöttünk be” – mondja Priha közle-
gény. 

Väinö Linna leszerelt altiszt, később tamperei gyári munkás regénye 
több mint kétszázezer példányban jelent meg. Másfél esztendő óta „best 
seller” Finnországban. Nem szeretjük az úgynevezett „best seller” köny-
veket, de a szót itt jobbik értelmében használjuk. Hónapokon keresztül 
nagy vita folyt a könyvről. Nőszövetségek, egykori tábornokok tiltakoz-
tak ellene: túlzónak, közönségesnek és főként „destruktív”-nak nevezték, 
miként az általában szokás. De fölszólaltak az egykori altisztek és közle-
gények is, bizonyítva, hogy nem túlzás, hanem ellenkezőleg, ez a könyv a 
háború leghívebb ábrázolása. „Linna mintha köztünk élt volna a bunker-
ben”. 

„Az ismeretlen katona” már számos nyugati nyelven napvilágot látott. 
Fontos könyv, amely bemutatja a híres finn katonát, úgy ahogy idegen 
eddig aligha ismerte. Väinö Linna katonája nem a tankönyvekbe illő hős. 
Inkább vidám és ravasz fickó. Amikor a csaták után előkerülnek a vezér-
kari tisztek, hogy megdicsérjék a derék hősöket, hangos káromkodással 
fogadja őket és a kitüntetést az útszéli árokba veti. Rokka őrvezető, aki 
„szinte élvezte a háborút és a közelharcban hidegvérűen, mondhatni zse-
niálisan ölt”, annak is mestere, hogy a harci szünetekben ügyesen meg-
dézsmálja a századkonyha készletét. Állandóan fenyegeti a veszedelem, 
hogy hadbíróság elé állítják, de nem ám a konyha miatt. Ez a népfi a ma-
ga erdei világában sohasem tanulta meg az úgynevezett tisztelettudó be-
szédet, katonasorban is mindenkivel komázik, mindenkivel tegeződik. Az 
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aranygalléros vezérkariakkal is. Rokka agyafúrt legény, viselt dolgait 
mindig megússza: hadbíróság elé sohasem kerül, legfeljebb megbotrán-
koznak vagy felháborodnak csínyjein. A magyar olvasónak ez kétségtele-
nül igen meglepő. Azt pedig csak a finnek érthetik meg, ahogyan Väinö 
Linna leírja a hadviselő finn kommunistát. Lahtinen szakaszvezető min-
dig agitál, még parancsnokai jelenlétében is hangosan dicséri az ellensé-
get. Emiatt a haja szála sem görbül meg. De amikor végső veszélybe ke-
rül a csapat, a kommunista szakaszvezető a legválságosabb pillanatban 
halomra kaszabolja gépfegyverével az oroszt. Erre a kettősségre a finn 
regény semmiféle magyarázatot nem ad, nyilvánvalóan azért, mert Finn-
országban erre nincs szükség. 

Hogyan ábrázolja az oroszokat ez a finn író? Politikai meghunyászko-
dásnak vagy akár csak óvatosságnak nyoma sincs itten. Hangja nem gyű-
lölködő, inkább fölényes. Amikor Rokka és társai az elesett orosz katonák 
között egy nőt is felfedeznek, és Lahtinen nyomban agitálni kezdi, mond-
ván, hogy lám, odaát még a nőket is katonának nevelik, mi lesz ennek a 
vége? – Rokkáék tréfára fogják a dolgot. Nem valószínű, hogy más nyel-
veken pontosan lefordítják a finn katonák vaskos beszédét Az ötéves ter-
vekről azt mondják, hogy sokmindent megváltoztattak ugyan, de az orosz 
nők testrészeit még nem sikerült egészen megreformálniok. 

Rokka józan paraszti ésszel gondolkodva így mondja el, hogy miért 
kell helytállni a háborúban: 

„Ha megfutamodunk, akár meg se álljunk a Botteni öbölig. Mert annyi 
bizonyos, hogy az orosz a sarkadban lesz, akármeddig szaladsz. Ha azon-
ban megállod helyedet és fölöslegesen egy tapodtat sem tágítsz, ugyan 
mit tehet? Láthattátok nem egyszer, hogy nem érzi jól magát velünk egy 
árokban. Ebből áll az egész védelmi háború. Nincs más mód és nem is 
lesz. Állani kell a sarat. Most pedig adjatok egy cigarettát, mert az enyé-
met a kocsiban hagytam...” 
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VÁMOS IMRE 
A követ felesége134 

Elisabetta Cerruti: Frau eines Botschafters, Heinrich Scheffler Verlag, 
Frankfurt am Main, 1953. 320. o. A mű eredeti címe: Ambassa-dors 
Wife, Georg Allen and Unwin Ltd. London. 

 
Ez a könyv korunk elburjánzott emlékirat-irodalmában különösen érdekel 
minket magyarokat. Azért is foglalkozunk most vele, noha évekkel ezelőtt 
jelent meg. Feladatunknak tekintjük azt is, hogy számon tartsuk a 
magyarvonatkozású külföldi irodalmat. Annyi írás jelenik meg rólunk és 
annyian írnak közülünk, hogy az egyébként áldásos feledés lomtárából fel 
kell jegyezni azt, ami érdemes munka. 

„A követ felesége” érdekes és szórakoztató könyv. Írója nem irodal-
már, legfeljebb példát ad arra, hogy a művelt szellem értelmes, igéző mó-
don hat nyomtatásban is és írni csak az nem tud korunkban, aki művelet-
len és akinek nincs mondanivalója. Ezzel kapcsolatban írta Zsolnai Béla, 
hogy aki írni akar, ne a tollát hegyezze, hanem önmagát formálja. 
Cerrutiné Paulay Erzsébet könyve ezt az igazságot példázza. 

Mi fiatalok már csak hírből és olvasmányainkból ismerjük a magyar 
színjátszásnak azt a fénykorát, amelyben „a követ felesége”, Paulay Erzsi, 
az egyik legnagyobb szerepet játszotta. Mint a Nemzeti Színház tagja, a 
kilencszázas évektől a háborús összeomlásig az ország legünnepeltebb 
színésznője volt. Apja, Paulay Ede vitte először színre „Az ember tragé-
diáját”, igazgatósága idején, amint mondják, jobban játszották Molieret 
Budapesten, mint Párizsban. A magyar olvasó sok mindent szeretne tudni 
minderről, de sajnos a könyv a második felvonással kezdődik, amikor az 
élet színpadán gördül fel a függöny és a szerző – annyi klasszikus darab 
hősnője – élete legnehezebb és legizgalmasabb szerepébe kezd. 

Ismerjük el: ezt is megkapóan, művészien és szerepéhez méltóan játsz-
sza. Pedig a szerep nem könnyű – és főként nincs előre megírva. 1923-
ban férjhez megy egy előkelő olasz diplomatához, Vittorio Cerruti-hez s 
ettől kezdve orientális tájak, zsivajgó fővárosok, korunk társadalmi és 
politikai őrületeinek színterei adják a kulisszát az egymást követő jelene-
tekhez. Mennyegző Sanghájban, diplomata-élet a „ráncolt homlokok” 
birodalmában, Moszkvában, Rio de Janeiro, Berlin, Párizs, Róma váltják 
egymást a színpadon. Nekünk legjobban a berlini jelenetben tetszik. Talán 
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a legérdekesebb években, 1932–1935 között élnek Németországban, a 
náci hatalomátvétel és a szervezkedés idején. A „követ felesége” számos 
jellemző és találó anekdotával fűszerezi megfigyeléseit, mert ne feledjük, 
az igazi művész játék közben is mindenre pontosan ügyel. Szavaiból job-
ban megismerjük a náci vezérkart, mint a históriás könyvekből: a jellem-
zés annyira pontos, hogy nincs szükség a későbbi borzalmak ismétlésére, 
tudjuk, ebből más nem következhetett. A finom, elegáns formák és csi-
szolt, kecses mozdulatok szerepének alakítója jól látja, hogy a színpadra 
nyomult népség nemcsak fennhéjázó, öntelt és tébolyodon társaság, de 
ami leginkább megbocsáthatatlan: neveletlenek is. Moszkvában a huszas 
évek végén még találkozott művelt, jómodorú vezető bolsevikokkal. A 
náci Németország vezetői és hűbéresei híján voltak minden emberi – és 
szellemi finomságnak. (Egyetlen kivétel, ha jól emlékszem, Göbbels 
egyik kisfia, aki a „Heil Hitler” hallatán ártatlanul megkérdezi a Führert: 
„A bácsi mit válaszol rá, azt, hogy „Heil Ich“?) 

Kevés magyar asszonynak adatott meg, hogy személyesen ismerje ko-
rának politikusait és művészeit és – ami nagyon fontos, ne kelljen miatta 
utólag szégyenkeznie. Cerrutiné Paulay Erzsébet nagyszerűen és ötletesen 
vitte végbe életének ezt a nagy szerepét. Közvetlen, természetes, elragadó 
és magabiztos, mint az igazi művészek. A nyilvános szerepléstől a háború 
idején visszavonult. Azóta egyszerű nézője a történelem mai játékának. 
De olyan néző, aki tudja, hogy rossz szerep nincsen. Legfeljebb rosszul 
lehet játszani... 
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KOVÁCS GÁSPÁR 
A művészet válsága és újjászületése135 

Max Picard új könyve: „Fény és árny” 
 

„Loquare ut te videam”: beszélj, hogy lássalak, beszélj, hogy szavaid által 
a fénybe juss és megláthassalak ottan. Ahol fölhangzik egy szó, ott azon-
nal világos lesz,” – írja Max Picard ebben a tanulmányában. A híres sváj-
ci német író ezt tekinti küldetésének: minden műve a sötétségben gyötrő-
dő világra akar fényt deríteni, világosságot akar gyújtani, hogy az elszige-
telt emberek meglássák egymást, hogy beszélgetésbe fogjanak, gyöngéd 
és. emberi beszélgetésbe, amely kiszabadítja őket magányukból és a siva-
tag iszonyatából. Max Picard hitvalló lélek, de főként azokhoz szól, akik 
hitüket vesztették és most aggódva keresik, hogy újra megtalálják. 

Éber lélekkel és élesen bíráló elmével figyeli ezt a kort, amelyben élnie 
kell. Szabad lélek, aki szigorú erkölcsi élvek szerint ítéli meg a világot és 
rendületlenül hisz abban, hogy szellemünk benső rendje összefügg a 
Mindenséggel. A zűrzavar és a rombolás korában minden erejével azon 
van, hogy visszavezesse az embert az egyetemes elvekhez, a természet és 
a Teremtés ős eredetiségébe. Modern korunk az elválasztásra hajlamos, a 
gépesedésre, a felbontásra. Max Picard tükröt tart e világ elé, a lelkiisme-
ret tükrét, fölidézve a költészetet, a bölcseletet, az egyetemes eszméket, 
hogy a világ meglássa önmagát lelkiismeretének tükrében. Egész lelkéből 
az emberiségen akar segíteni, hogy mindenképpen önmagára találjon: a 
politikai életben, a vallásban, a technikában és a művészetben, vagyis az 
emberi élet minden, területén. Segíteni akar abban, hogy az emberiség 
legyőzze az anyagelvűséget és tökéletes összhangban egyesítse mindazt, 
ami fölbomlott és széjjel szóródott. Beszéde új és egyéni, meggyőző és 
eredeti, – szavai ellenállhatatlanok; érezzük, hogy a száj valóban a szív 
bőségéből beszél. 

Aki a modern művészetet védelmezi, azt hirdeti, hogy minden mű-
vésznek önnön korában kell élnie. Sőt, mondja Picard: „a művésznek 
részt kell vennie korában, ami megesik a korban, megesik a művésszel is, 
tehát műalkotásaival kell válaszolnia minden eseményre, s miközben vá-
laszol, helyt is kell állania értük.” De lássuk, miben különbözik a svájci 
gondolkodó nézete a modern művészet egyéb híveinek felfogásától. 
Picard szerint nem elég, ha a művészet megtépett formái felelnek meg a 
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megtépett valóságnak és a tépelődő lelkiismeretnek: nem elég, ha a mű-
vész egyszerűen megállapítja, vagyis regisztrálja és tudomásul veszi a 
valóság minden zűrzavarát, szükséges, hogy rendbe szedje, hogy fegyel-
mezze a valóságot és vagy helyreállítsa a szétbomlott dolgok rendjét, 
vagy kifejezze bánatát, amiért elvesztették eredeti egységüket. A művész 
lelkiismerete csakis ebben az esetben nem válik a ténymegállapítás, a 
regisztrálás egyszerű eszközévé, de az igazságot fogja tükrözni. 

„Egy kép csak akkor sugallhat megújulást és, gyógyulást, ha az ábrá-
zolt dolgok a művész ihletéből visszanyerik csorbítatlan és eredeti egysé-
güket, vagy ha nem, legalábbis megértsük a művész bánatát, amiért az 
ábrázolt dolgok széjjel vannak zúzva,” 

A moderm művészétből sokan száműzni akarják a tárgyat, amely min-
dig előáll, a festészet minden korszakában, amikor hiányzik a teremtő erő 
és a festőnek nincs semmi közössége a tárggyal, amelyet ábrázol. De a 
hiba nem a tárgyban van. A festőnek kell kiszabadítania magát és tárgyait 
is a gépesedésből, minden egyes esetben újjá kell teremtenie környezetét, 
mindazt, amit lát, hogy valódi kapcsolat létesüljön az ember és a tárgy 
között. A modern művészet idegenkedését a tárgytól sokan azzal próbál-
ták magyarázni, hogy a primitív művészetből is hiányzott a tárgy. „De – 
mondja Picard – a primitív művész azért idegenkedett a tárgytól, mert félt 
és éppen aggodalmának sötétjében tudott behatolni a tárgy bensőjébe. Az 
absztrakt művész azonban azért idegenkedik a tárgytól, mert megveti.” 

„Az ember – folytatja Picard – érthetetlen és nagyszerű csodának te-
kint minden tárgyait, ami előtte áll és ugyanakkor a vásznon is látja, ábrá-
zolt alakban. Valóban csoda az, hogy egy dolog kétszer is megvan: a va-
lóságban és a festő képén. Ezt a csodát érezte a történelem előtti ősember, 
amikor a barlangok falára véste a bölényeket és vadászokat, akiket a bar-
lang előtt látott.” 

Ezekből a barlangi karcolatokból a varázslat hatalma áradott. És ez a 
varázslat maradt a művészét lényege a történelem minden korszakában. 
Ez a varázslat ellentéte minden gépesedésnek, minden fölbomlásnak, 
minden hasadásnak. A világ ma széjjel hasítva áll – mint József Attila is 
mondotta –, de nem úgy, mint számos, festő ábrázolja. Picard rendületle-
nül vallja, hogy „még mindig vannak. csorbítatlan dolgok e világon: a 
születés, a halál, a szerelem, a természet.” Ha az ember Isten teremtmé-
nyének érzi magát, ha tudja, hogy az Isten minden pillanatban megteremti 
őt, lehetetlen, hogy meg ne találja azt a benső egységet, amely ismét visz-
szavezeti a kezdet kezdetéhez. 
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Max Picard e gondolatokat meghökkentő látomásokban, költői szár-
nyalással adja elő. A modern művészetről vallott egységes gondolatmene-
ten kívül ez a csodálatra méltó mű tele van sok-sok apró megfigyeléssel, 
amelyekből megérthetjük, mily eleven és hatékony a szerző elmélkedése. 
Például, amikor Chagall, Klee és Franz Marc műveiről beszél: „elbűvölő 
ábrázolásoknak” nevezi képeiket. „Egy világ összeomlott – mondja – és 
romjain, törmelékei között, mint egy kísértet bolyong az álom. Micsoda 
valóság, micsoda hatalmas valóság dőlt romba itt, ha e festők kísérteties 
álmai ilyen gyönyörűek!” E fölkiáltás mélységes bánatát érezzük a könyv 
minden lapján. Nem a modern művészet tagadója beszél így, hanem egy 
elmélkedő lélek; aki a kórleletet keresi. Sokkal inkább szereti a művésze-
tet, minden korok művészetét, mintsem elveszítené reményét, hogy a mo-
dern művészet is – annyi küzdelem után – megtalálja majd a maga útját és 
valóban korunk kifejezése lesz. 

Vladimír Weidlé: Les abeilles d'Aristée 
Manapság általános vélemény, hogy a művészet egyéni kaland, hogy a 

művészi alkotásra született ember könnyedén megtalálja önmagában a 
teremtés eszközeit, anélkül hogy a tudomány újabb vívmányai megihlet-
nék. Gondoljuk csak meg, hogy modern korunkban naponta ezrével je-
lentkeznek az új művész-jelöltek; az írástudatlanságnak örökre vége, sza-
vazati joga van mindenkinek, az úgynevezett tömegkultúra bámulatosan 
elterjedt és ami a művészetet illeti, vitathatatlan tekintélye úgyszólván 
senkinek sincs. Ilyen időkben hogyan lehet meg a művész anélkül, hogy 
ne folyamodnék hasznos klisékhez (közönségesekhez vagy 
magasabbrendüekhez, egyre megy) és ne alkalmazná a ma használatos 
lelki stenografiát. A művész akkor is az általános kívánalmaknak felel 
meg, ha elefántcsont-toronyba költözik. Nagyon valószínű, hogy Paul 
Klee bélyegképeit néhány év alatt sokkal többen csodálták meg, mint Mi-
chelangelo egész művészetét hosszú századok során. 

Tükörbe tekint az élet, sőt egy bölcselő legújabban egyenesen művé-
szetnek tekinti magát az életet, az Esztétika függetleníti magát és a hideg 
öntudat meggátolja a művészt abban, hogy higyjen képzeletének és játé-
kainak érvényességében. Ebben az állapotban mit ér, ha fölkiáltunk és a 
klasszikus rendre figyelmeztetjük a művészeket? Sokan ehelyett inkább a 
művészet haláláról szóló próféciákat ismételgetik. Vladimír Weidlé ro-
konszenvesebb feladatra vállalkozik, Kimutatja a mostani válság okait és 
keresi, miként kerülhetünk ki ebből anélkül, hogy hátat fordítanánk a je-
lennek. Könyve, a „Les abeilles de'Aristée”, vagyis „Arisztajosz méhei” 
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nem új, de most megjelent legújabb kiadása majdnem kétszer nagyobb 
terjedelmű az előzőnél. 

Weidlé orosz származású francia író, aki birtokában van legalább négy 
irodalomnak: könnyedén ír mindegyiknek a nyelvén. Nemzetközi művelt-
ségű író, igazi írástudó, mint Franciaországban Charles du Bos volt és 
Marcel Raymond ma is. Könyvének alcíme: „Tanulmány az irodalom és a 
művészetek jelenkori sorsáról”. A költészet és a regényírás vizsgálatával 
kezdi. A múlt század nagy orosz elbeszélői és a viktoriánus kor után a 
regényírók elvesztik minden hitüket a mesében. Proust, Joyce, Virginia 
Woolf, Musil, Stephen Hudson és a olasz Italo Svevo műveit elemzi. 
Ezek az írók vitték válságba a regényt, mint elbeszélő műfajt. Joyce regé-
nyeinek hőse például egyesegyedül a szó a nyelvezet. A költészet is ki-
ürül: meghal a vers-szakasz és minden irodalomban elvész a nemzeti vers, 
mint például az alekszandrinus, a blank vers, a hendekaszillabus. Ezt a 
folyamatot már Browning prózai költeményeiben megfigyelhetjük. Igaz, 
hogy megszületik „a tiszta költészet”, amelyért Weidlé – megkésve bár – 
Benedetto Crocét teszi felelőssé. Egyre kevesebben vannak az olyan köl-
tők, mint Alekszander Blok, Rilke, Yeats, akiknek sikerül költészetükben 
lakozniok, mint természetes hazájukban. Chardin fest egy almát vagy egy 
körtét, képe még emberi, még hozzánk tartózik, de a poszt-kubista kom-
pozíciók nem a mi világunké, nem lehet embert mértékkel mérni. 

A muzsikát immár nem hallgatjuk, hanem olvassuk. Debussy és Ravel 
között a viszony ugyanaz, mint Mallarmé és Valéry között. Aztán meg-
kaptuk a zenei expresszionizmust. A melódiának vége, vagy legföljebb 
zárójelek között találjuk, mint idézetet. Mi az oka mindennek? Weidlé 
szerint a művész azért van ennyire elszigetelve, azért van ennyire megbé-
nítva, mert túlságos benne az esztétikai öntudat. A rossz írások jó szán-
dékkal készülnek és a művész azért került zsákutcába, mert túlságosan jól 
tudja, hogy mit kell tennie. 

Ritkán olvastam könyvet, amelyben a keményen megbírált művészek 
ennyire fölmagasodnának. Kafka műveit például tüzetesen elemzi, kimu-
tatja hibáikat, mégis csodálatra méltó művészként beszél róla. Innen a 
könyv címe is. Emlékezzünk csak Vergilius Georgikonjára. Meghalnak 
Arisztajosz méhei önnön hibájából, de az istennő az engesztelő áldozat 
után feltámasztja őket a feláldozott állat bensőjéből. Így Weidlé szerint a 
művészet újjászületik önnön bajaiból. Hogyan fog ez végbemenni? Szük-
séges a vallásos érzelem újjászületése, a religio újjászületése, amely a szó 
valódi értelmében egymáshoz köti az embereket, kiszabadítva őket magá-
nyukból. Ez újjászületés előfutárának tekinti Weidlé – szerintünk tévesen 
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– Paul Claudelt és sok más modern költőt. Ekkor aztán sorra veszi Eliot, 
Graham Green, Charles Péguy, Georges Bernanos műveit és a szigorú 
elemzés után a művészetnek egy újabb és ragyogóbb korszakát jövendöli, 
amely úgy fog újjászületni, mint Arisztajosz méhei. 
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BIKICH GÁBOR 
Keresztény nemzeti költészet136 

Horváth Béla: Versek, Látóhatár kiadása, München 1955. 126 old. 
 

1955 őszén egy verseskötet kezdte meg közöttünk, a nyomtatványok ki-
számíthatatlan pályafutásét. Horváth Béla régi és új verseinek és műfordí-
tásainak kisebb gyűjteménye. Az olvasó megütődve vehette kézbe. Egy 
könyv – vagy ha ez nem elég; emigrációban megjelent könyv – mely nem 
tűnik a papír, a nyomdafesték és a nyomdász buzgalom megcsúfolásának 
s így tulajdon léte ellen sem kiált, megjelenése pillanatában is ritkább, 
mint egy ősnyomtatvány. Nézzük meg ismét a kiadás évszámát; 1955. 
Akkor múlt tíz éve, hogy az első világháború derék magzatja, a második, 
és vérben fogant jogutódjuk, a béke – ha ugyan az erőszak csűrés-
csavarásait, s a hírverés, az üggyel-bajjal elszigetelt helyi háborúk, az 
egyezkedések, üzletek és lakosság-cserék kuszán sarjadó szövedékét e 
hajdan áldott névvel illetni nem bűn – mondom, tíz éve, hogy az emberi 
haladás e két szép iker-szülötte, a korszerű háború s a korszerű béke meg-
taposott minket és a megmaradottak közül sokunkat kiszaggatván, út szé-
lére vetett, mint a gazt, hadd figyeljük, ha fonnyadozva, legalább a ma-
gunk életétől sem zavarva többé, amint a bölcs államférfiak e beteg vilá-
got immár gyógyíthatatlanná kuruzsolni nem minden siker nélkül igye-
keznek. 

Hogy minek hánytorgatom föl ismét e köztudomású tényeket? Igaz is: 
miért kell egy verseskönyvről ily nagy és szomorú események dobpergése 
közt beszélni? Azért, mert ez a könyv közvetve és közvetlenül maga is 
ezekről az eseményekről beszél. Egy magyar költő életét példázza, aki az 
első világháború előestéjén született és mint ő maga mondja: „nagy szé-
gyenére” ma is él még. Példázza pedig „pünkösdi parázsban” edzett tisz-
tán csendülő szavakkal és talán sok ki nem mondott szóval is, a magyar 
költő élete művéhez oly fájdalmasan hozzátartozó, meg nem írt versekkel, 
amelyekről, mint tudjuk, nemcsak a „rab-ágya kőpárnáin” zsibbadó sajtó, 
hanem a magyar élet kemény és éles kövekkel kirakott útjai is szüntelenül 
gondoskodnak, keserűbb értelmet adván Horváth Béla egyik gyönyörűen 
gyújtogató vers- szakának: 

Egy könyvet készítek, amelyben nincsen egy betű sem, 
Az üres lapokat ügyesen egybefűztem, 
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Hogy tanúságot tegyenek az oktalan lapok: 
Ez volt a kor, midőn a költő hallgatott. 

 
2 

Hanem azért ne búsuljunk: ez a költő nem mindig hallgatott. Dereka-
san kivette részét az eszmékkel és szavakkal csak egyik oldalon, a mási-
kon rendőri intézkedésekkel, ügyészi vádiratokkal, katonai behívókkal és 
a hatalom egyéb eszközeivel folytatott köteles küzdelemből. Csodálni 
való, hogy a két kézre és sohasem egy ellenség ellen vívott csatában, 
amelyre még visszatérek, arra is maradt ideje, hogy ékes fegyvereit, a 
magyar szót, szüntelenül csiszolja, fényesítse, sőt arra is, hogy önnön 
életéről valljon. Mint sok nagy lírikusét, az ő életrajzát is összeállíthatjuk 
szétszórt versedből. 

Szent-Király-Szabadján voltam ifjú kisded, 
Szilvafák szagával lelt szívem telisded, 
Azért is a bánat bennem el nem illan, 
Szilvafák szerelmét hordom holtomiglan. 
 
Mert a törpe fákat öreg hegy nevelte, 
Ezer siralomban öregapám telke. 
Benne van a bánat, benne van a porban, 
Benne van a köbén, benne a bokorban. 
 
Szent Benedek völgyén bánkódik a bodza,  
örök szomorúság ízét illatozza. 
Csillogó szemembe csap a végzetes tény, 
Viszlek a világon, hazám, drága Veszprém! 
 
Élve lett a húsom beléd balzsamozva, 
Ez a bánat minden tájon haza hozna, 
Törpe szilvafáim törzse téphetetlen, 
Várnak mindörökre, konok gyökerekben. 

 
A drága veszprémi dombok közül támadt ez a költő és gondolatban 

mindig közéjük is tért meg. Ezt a tájat vitte magával, mely Szent Ferenc 
lépteit is melengethette volna boldog porában s ahol Szent Ferencnek sem 
kellett volna sokáig keresnie, hogy kiknek a nyomorúságában osztozzék 
és kikért zendüljön a szegényeket zsarló társadalom ellen. Horváth Béla 
szegény pásztor ősei bizonyára közöttük lettek volna. Ne feledkezzünk 
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meg róluk, akik nagy szegénységükben is királyi hagyatékkal gazdagítot-
ták a késő utódét, a dunántúli parasztnyelv édes zenéjét hagyva rá. A köl-
tő sohasem feledkezett meg róluk. 

Temető az én menedékem,  
Daloljatok a jegenyéken  
Vidám rigók a fényes ágon. 
Itt nyugszik, ősöm, üköm-ágom. 
 
Itt alszanak a hős elődök, 
A sírhalomra sírva dőlök. 
Itt nyugszanak, kik nem örültek,  
Mert rajtuk sohse könyörültek, 
 
A dolguk volt ingyen verejték,  
A dombokon búsan terelték  
A püspök úr sok drága barmát  
S a vérüket is ingyen adták. 

Ingyen, mint a költő édesapja az első világháborúban. Megjönni meg-
jött ugyan, de föl nem épült belőle. Emlékét az „Apám hazatér” felejthe-
tetlen és az élet reális, apró részleteinek pontos föltárásában irodalmunk 
legjobb hagyományaihoz igazodó költemény őrzi. (Közlését a cenzúra 
1942 nyarán megtiltotta.) 

A teknőben fürösztött  
Minket szegény anyám, 
Midőn apám belépett  
Egy őszi délután. 
 
Tarisznyáját letette  
S le üres fegyverét. 
Orcája hófehér volt, 
Kiszáradt ajka kék. 
 
Hozott bizony, hozott ő  
Egy megszegett cipót, 
Hozott egy rút dobozban  
Vagy félmaroknyi sót. 
 
Kiterítette kincsét  
Azon a délután, 
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Nem szólt egy árva szót se  
És  sírt szegény anyám. 

Sírt, aztán hogy magára maradt az árvákkal, járt a gyárba, mint annyi 
korán öregedő szegény hadi özvegy. 

Én hadi árva voltam, hadi árva. 
Anyám hajnalba ment a hadi gyárba. 
Hallottam hajnalonta, komor kisfiú, 
Hogy hördül a csavargyár. 
Így lett belőlem őrök forradalmár. 

Még egy verset szeretnék itt idézni. Horváth Béla másik legfontosabb 
korai élményét hüvelyezhetjük ki belőle: egy országúton baktató kisgye-
rek találkozását a Szegények Királyával. 

Az Úr-Jézus szegény  
bádog-keresztjét  
Jutas felé menet,  
a végtelen öröklét  
egy villanásán  
kisgyerek koromban  
karjaim örökkön átölelték. 

A költő gyermekkoráról nem egy verssor szolgálhatna még adattal, ta-
nuló éveiről s a férfiharcok, a politikai küzdelem, a rendszeres költői gya-
korlat és bátor hírlapírás ziláltságában is termékeny éveiről alig. Ez ter-
mészetes. Az élet heves lázában nem emlékezhetünk még ugyanerre a 
lázra és sokkal többet annál, hogy lázasak voltunk, később se igen mond-
hatunk róla. Egy-egy személyes jajszavunk, ha kiszakad tanúskodni maj-
dan a csüggedés pillanatairól. Horváth Béla 1942-ben a nemzeti szabad-
ság és értelem egyre gyorsuló hanyatlásának idején, mindjobban elvágva 
attól is, hogy legalább hiába beszélhessem, kivert kutyához hasonlítja 
magát. 

Szeretlek sárga, korcs ebek, 
Akik világgá mentetek. 
Nincsen gazdátok, uratok, 
– Én is uratlan eb vagyok, 
Nincs ólatok, nincs helyetek, 
Eb vagyok én is veletek. 
Így járok én is, ordason, 
És oly sovány a horpaszom, 
Az én szívem is úgy sajog, 
Mert én is üldözött vagyok. 
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Horváth Bélát különböző politikai pörökben megfosztva rendfokozatá-
tól, mint közkatonát, az orosz harctérre vezényelik. A nemzet okos, hig-
gadt vezetői és cenzorai, akiket ez az izgága, bolond költő háborgatott az 
építő munkában, azt remélték, hogy majd ott pusztul el. Szerencsére, mint 
oly sok nagyvonalú politikai elgondolásuk, ez a vágyuk is hiúnak bizo-
nyult. A költő, mint azidőben a legtöbb magyar író és újságíró, közöttük 
elsősorban, a háborús uszítás bajnokai, talán kibújhatott volna, a front-
szolgálat alól. A hazai Egyház hatalma, szervezete akkor már Serédi her-
cegprímás személyes közbenjárására letett a katolikus költő üldözéséről. 
Befolyása elég volt ahhoz, hogy katonai fölmentését kieszközölje. Hor-
váth Béla azonban azzal a merőben újszerű válasszal hökkentette meg 
magas papi pártfogóit, hogy bízik a Gondviselésben és egyébként is szí-
vesen osztozik a nép sorsában. 

Így hát megkapta nevezetes és egészen szokatlan jellegű, német menet-
levelét. („Ungarische Wahrmacht”). Kijev, 1943 augusztus 20, olvassuk 
egy verse alatt. Csak azért említem az életrajzi versek között, mert tanú-
sága a harctér élményei nélkül talán nem kristályosodott volna ily végle-
gessé. 

Az irgalom 
Kimúlt, levágva fekszenek a gyengék, 
Agyunkba hidegen suhog a nem-lét  
S ha élünk is, elpusztulunk vakon. 
A régi jel 
Lerontatott, a démon dühe tépked, 
S egy jajszó nélkül tűrik a szegények, 
Mert annak jaj, ki sírni s félni mer. 

Mi következik ezután? A költő, amikor „a holtakat a vas-folyam iszo-
nyú sodra – a vérben és iszapban gyorsan elsodorta”, a visszavonuló csa-
patokkal Németországba kerül. Gyalog kel át az Alpokon, Itáliába tér, 
ahová amíg az úgynevezett „Európa-erőd” fennállott, olyan gyanús 
egyén, mint ő, útlevelet nem kapott. E vándorút emlékét is verssorok örö-
kítik. 

Miként egy égi vándor, 
Ki vándorol e kárhozott világból, 
Lefekszem én, ahol vagyok, akárhol. 
A puszta földön boldogan lefekszem, 
S lelkem lehelletén pihegve megmelegszem. 
Aludva is meg ébren, 
Így fekszem vándor-útaman a véghetetlen éjben,  
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Erdőn, mezőn, a lomha lankán  
S az eső szakadatlanul szakad rám. 

Ebben a mindent elmosó, szakadatlan esőben a költő képletes, vagyis 
csupán korlátozott jogokat, ki nem nyomtatható műveket, szomorúságot 
és halálveszedelmet jelentő otthoni száműzetése az idegen földön vég-
képpen beteljesül. Mi újat hozott ez a beteljesülés? Miben keressük a bá-
natos dagállyal bújdosásnak is nevezhető állapot valódi keservét? En azt 
hiszem abban, hogy az idő sodrából kivetve egy helyben forgunk, mint 
valami limányban, vagy poshadunk, mint a kiöntött holtvizek. Arany Já-
nos, aki az ezredéves ünnepségre készülődő nemzet hivatalos költőjeként 
is bízvást érezhette, hogy kikopott a talmi időkből, – Cs. Szabó László 
nagyon szépen ír erről – ezt a szívszorító bölcsességet hagyta ránk: 

Hajt az idő gyorsan – rendes útján eljár — 
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár. 

Sokán – hadd vessem itt közbe – annyira megszívlelik e két sort, hogy 
minden szélre boldogan forognak. Nem is számítanak rosszul. Először 
azért nem, mert aki a polcra ül, az mindjárt így okoskodik: a más ellen 
lázadó ellenem is hamarább kél föl, mint az, akit cselédkönyvében mindig 
„hűségesnek” minősítettek. (Vesd össze az oroszok idegenkedését a né-
metek ellen küzdő lengyelektől.) Másodszor, gyakran azért oly szerencsé-
sek a szolgalelkek, mert még a közvélemény is a mellé áll, akinek nincse-
nek aggályai. Ha például hazádat egy idegen hadsereg szállja meg, ám te 
nem vonakodsz egy történetesen éppen akkor megüresedett magas állásba 
ülni, a tekintélytisztelő bárgyú csőcselék bukásod után sem azt fogja 
számontartani, hogy mikor és hogyan vetett fel a szennylé, hanem csak 
azt, hogy milyen magasra. „Jó, jó, az idők zavarosak voltak, de az ország 
első színpadát azért nem bízzák akárkire.” Vagy: „Mondd, hogy becsú-
szott a listán, vagy hogy nem választották, hanem behívták, azért mégis 
csak képviselő volt.” Es így tovább. 

Minderre csak azért tértem itt ki, hogy kellőképpen eszünkbe vethes-
sük: mit vállal és hogyan lép valóban a semmibe, aki mindig szemben 
állván á bitorló hatalmakkal, sem díszítő címeire, sem közhivatali állásai-
ra nem hivatkozhat. 

Horváth Béla egy verset irt az időről. Köztudomású, hogy az igazi köl-
tő mindig többet mond annál, mint amennyit közvetlenül ki is akart fejez-
ni. Ennek „Az idő” című versnek első szakasza, amelyből az eső zuhogá-
sa is megint kihallik, többet mond el a bújdosásról, mint a tárgyuk szerint 
is erről szóló költemények. 

Ajtót nyitok és ablakot, 
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De semmisem hagy engem el 
És hozzám semmisem jő. 
Itt benn minden veszendő. 
Ott künn az eső szakad komoran, 
Mindennek vége, minden odavan. 
Valami azért mégis hozzánk jut a tárt ablakon keresztül.  
Az emlék. 
De szólj nekem, barátom, szólj a föld alól is. 
Emlékezel, hogy csöngött víg ebéd, időn a Flóris? 
Emlékezel Failoni Máriára? 
Meghalok én is. És minden hiába. 

Nagyjából ennyit árul el életének eseményeiről Horváth Béla ebben az 
új verses kötetben. A figyelmes olvasó mindjárt fölfedezhet valamit. A 
legutóbb idézett sarokból kicsendül ugyan egy női név – a kedves Failoni 
Mária neve – szerelmeiről mégis inkább hallgat, mint beszél ez az alanyi 
költő. A mendemondák szerint ezen a téren inkább a gyakorlat mestere. 
Magyarázatnak azonban ez még nem elég. Horváth Béla mint nemzeti és 
keresztény költő másról akart szólani. 
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Keresztény és nemzeti? Ne öklendjük vissza e szegény jelzőket. Nem 
rajtuk múlt, hogy történelmünk nehéz óráiban – legutóbb a két világhábo-
rú között – annyi gazságnak és árulásnak, annyi önösségnek és korlátolt-
ságnak kellett cégérül szolgálniok. Az eszmék nem tudnak védekezni; 
hivatalos képviselőik pedig – az egyházak például – úgy elalusznak min-
den válságos pillanatban, mint elődeik az Olajfák hegyén. De az eszmék, 
mondom, erről nem tehetnek. Mi meg amúgy is egy költő művével fog-
lalkozunk és kereszténység vagy nemzeti érzelem egy zárt költői világon 
belül akkor is eleven erény lehet, ha kívüle már nagyon is megfogyatko-
zott. Mielőtt azonban a kérdés, bővebb taglalásába fognánk, vessünk egy 
pillantást az első világháború után fellépő magyar költő-nemzedékre. Egy 
időben ugyan annyit beszéltek odahaza a Babits utáni nem tudom én, há-
nyadik nemzedékről meg nemzedéki hibákról, nemzedéki látás-módról, 
hogy már annyit sem mondunk erről szívesen, amennyi okvetlenül elke-
rülhetetlen. 

Ne felejtsük el, hogy még maguk az írók is, akár a labdarúgók, korosz-
tályi csapatokba tömörülve rugdosták egymást. A nemzedéki megoszlást 
talán csak a még fontosabbnak tekintett „világnézeti” (Weltanschauung) 
különbségek tudták befolyásolni, sőt módosítani. Az irodalom szempont-
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jai azonban és maguk a művek csak harmadsorban jöhettek számításba. 
Ezeknek az áldatlan viszonyoknak az okait és való állapotját föltárni kü-
lön tanulmányban kellene. Most elégedjünk még néhány adattal. Aki egy-
szer a Nyugat munkatársa volt, attól az úgynevezett nemzeti közvélemény 
az „ország jövőjét szívén viselő”, „tisztességes gondolkodású, konstruk-
tív” ember már idegenkedett! 

Szekfű Gyula nem művei alapján, mert azokat kevesen olvasták, hol 
labancnak, hol kommunistának számított. Babits „filozopter” volt, vagy 
gyáva köldöknéző, Karinthy Frigyes egyszerűen zsidó. Móricz Zsigmond 
cseh-barát és a tiszti becsület megsértője, aki a vármegyei gyűlések nemes 
felháborodását csak úgy tudta lecsillapítani, hogy .megkövette nemzetét”. 
Aki viszont Erdélyi József költeményeit szerette, már csak nyilas lehetett. 
Szabó Dezsőt azok, akiket maga csak taknyosoknak nevezett, nem vitat-
hatatlan érdemeiért bálványozták, – ne feledjük, hogy a fehér terror szel-
lemi frontját még idejében benyomva ő vetett alapot az új magyar pamf-
let-irodalomnak –, hanem nagy mondásaiért és eredendő ízlésbeli fogya-
tékosságaiért. Sok ifjú, aki a reformokért lelkesedett, elsüllyedt volna 
szégyenletében, ha olyan elmaradt, reakciós folyóiratot vesz a kezébe, 
mint a Napkelet, amelyet pedig egy darabig nem kisebb ember szerkesz-
tett Horváth Jánosnál! A gyűlölködésnek, tájékozatlanságnak, tudatos 
félreértésnek, a mellékszempontok szakadatlan diadalának e zűrzavaros 
világában kezdte irodalmi működését Horváth Béla is. Első verseit és 
műfordításait a Napkelet és a Széphalom közölte. Három évvel fiatalabb 
József Attilánál, hat évvel Illyés Gyulánál, nyolc évvel Szabó Lőrincnél, 
tizenkét évvel Erdélyi Józsefnél. Weöres Sándornál ő idősebb öt évvel. 
Az említettek közül azonban csak József Attilával került közelebbi kap-
csolatba. Barátai és fegyvertársai azok közül kerültek ki, akik Babits tisz-
teletében, de köreitől távol egyengették útjukat. Babits irodalompolitikáját 
talán némi rosszallással is figyelték. Egy vers tanúskodik erről, szeretet és 
bírálat vegyüléke. Képes Géza írta, Babits Mihály halálára. Érdekessége, 
hogy kimaradt a Babits emlékkönyvből. Csak a két befejező szakaszt idé-
zem: 

Dermedve nyugszol, büszke király, ki már 
nem tudja azt sem: kit szeretett s gyűlölt,  
kit zárt ki udvarából és hány 
gyenge legényt avatott lovaggá. 
 
S mit számít ez? Felszökken a dómod a  
felhőkbe: zengő, dús hagyaték. – Mi már  



 

453 

rég porrá omlottunk, midőn még 
tégedet áld komor ércharangja. 

Ennek a fiatal író-körnek voltaképpen nem is költők, hanem tudósok 
voltak a mesterei: Gombocz Zoltán, Horváth Sándor, Jászi Oszkár, Szek-
fű Gyula, Horváth János, Zolnai Béla, Eckhardt Sándor. (Ezek a nevek 
jutnak hamarjában az eszembe.) Babits Mihály a rosszulsikerült mélyma-
gyar–hígmagyar elméleteit megvizsgálva azt vetette Németh László sze-
mére, hogy nem ismeri önmagát, vagyis: forradalmár szeretne lenni, de 
ösztönei, anélkül hogy észrevenné, a maradiság, a múlt megrögzései felé 
viszik. Ez a megbélyegző ítélet, ha visszájára fordítjuk, e nemzedék leg-
jobbjaira dicséretképpen is illik, ők ugyanis – azt hiszem tudatosan – egy-
szerre voltak forradalmárok és ha nem is maradiak, a régi zászlók föleme-
lői és magtisztítói. Erdélyi József fölkelt a hibáiban megkövült társadalom 
ellen, de a forradalminak hitt szabadverssel Petőfi strófáit s a népdalok ősi 
együgyűségét szögezte szembe. 

József Attila rövid útja a nemzeti klasszicizmus felé vezetett és leg-
gyújtóbb versei egy nyelvész-tanár szabatosságát tükrözik. Illyés Gyula 
akkor szabja magára a legszigorúbb formát, amikor a leglázítóbb a mon-
danivalója, prózája már a Puszták Népében is klasszikus és megfelleb-
bezhetetlen. Ha ők hárman hagyománytisztelő forradalmárok, Horváth 
Béla talán még inkább az. A Katolikus Egyház kebelén küzd azokért, 
akiknek az elnyomatását ugyanez az egyház olyan sokáig maga is elősegí-
tette, sőt: ahol oly csorbítatlan a hatalma mint Spanyolországban, ott elő-
segíti még ma is, a szegények forradalmi csillagát rendületlenül a betle-
hemi jászol fölött keresi; a szabadelvűség ábrándját szerette volna ha-
zánkban akár zendülés útján is valóra váltani, de műveiben – még hírlapi 
cikkeiben is – irodalmunk szerves fejlődésébe kapcsolódik: a régi magyar 
írók valóság- és arány érzéke fegyelmezi, a nemzeti romantika heve lob-
bantja föl. 
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Horváth Béla hitvalló költő. Amint e mondatot leírom, magam is meg-
hökkenek. Ha hinnék abban, hogy a művészet folyvást előre halad s az 
idő feneketlen mélységeiben hamvadó vadászoknál és varázslóknál többet 
tudunk, abban már csaknem bizonyos lennék, hogy ez a haladás a mind-
inkább vesékig ható őszinteség, az igazság mindig sokrétűbb ábrázolása 
felé vezet. Amiképpen öregedvén az örömök köde lassan szakadozik 
szemünkről, és egyre több hazugságot és hiábavalóságot fedezünk föl 
magunkon kívül és belül; azonképpen a művészet is, mely nem egyéb az 
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emberiség örömmel felhozott öntudatánál, egyre tisztul, világosodik, ki-
józanul. Ha pedig így van, méltán kérdezhetjük, hogy a keresztény költé-
szet nem kegyes csalás-e máma, amikor az emberek szokásból és számí-
tásból legtöbbször még megkereszteltetik ivadékaikat, de a keresztény-
ségtől oly messzire estek, hogy már e távolságot sem érzékelvén, keresz-
tényeknek hiszik magukat, Isten, akinek a haláláról Nietzsche a magától 
értetődés pátoszával beszélt, most a maguk fölidézte robbanásokba bele-
rendült tudósoktól megint haladékot kapott. Én csak a híveit keresem hiá-
ba, a szentéletü Gandhi nyomdokain, aki a keresztények szeméire nem azt 
vetette, hogy keresztények, hanem azt, hogy nem azok. A keresztény köl-
tők a századfordulótól – mint, mondják háború idején, amikor a békében 
elpuhult és politizálásra kapott hadsereg védelmére a polgároknak kell 
fegyvert fogniok – a bóbiskoló klérus és a nem annyira a materialisták 
együgyű támadásai, mint inkább önnön hibái és fásultsága miatt végve-
szélybe jutott Római Egyház oltalmára siettek. Első aggályunkra ezzel 
már meg is feleltünk. Ezeknek a költőknek az igyekezete nem önámítás, 
nem kegyes csalás volt, hanem égő áldozat, hősiesség. Ezen egyikük-
másikuk emberi gyöngeségei sem változtatnak. Chesterton fölényes szel-
leme a keresztény bátorságot képviselte ebben a küzdelemben – őt a ma-
gyar irodalomba Karinthy Frigyes vezette be –, a korán elesett Péguy az 
alázattal vállalt együgyűséget, Bernanos a térítők dühét és keserű lázát, 
Claudel – aki később a gőgben és a gazdagságban annyira megkeménye-
dett, hogy halála órájában, vagyis már ott sem félt, ahol Celánói Tamás 
szerint még a szent is reszket – az Angyali üdvözletben, fiatalon a keresz-
tény középkor áhítatát hívta segélyül. Papini a „stroncatura” lebírhatatlan 
hőse lett. A katolikus irodalomnak ez az általános megújulása hozzánk 
némi késéssel jutott. A Nyugat folyóirat a vigasztalan sivárság láttán egy-
részt indokoltan, másrészt azonban sokszor indokolatlanul (Sik Sándor) 
kizárta a katolikus irodalmat. (Társadalmilag fejlettebb és rendezettebb 
országokban, az emberi együttélés és az írói mesterség tisztelete különbö-
ző hitvallású és nézetű írókat is megtűrt egy folyóiratban, mint például az 
egykori Nouvelle Revue Francaise-ben.) E késedelem magyarázata az is 
lehet, hogy a katolikus költőknek nálunk, ahol az idegen származású és 
aulikus érzelmű főpapság több évszázada nem képviselte a gondjaira bí-
zott magyar nyáj érdekeit, önmagukban is nagyobb ellenállást kellett 
legyőzniök. Nekünk, Illyés Gyula helytálló ítélete szerint, Pázmány Péter 
óta nem volt olyan főpapunk, akinek a magyar néppel a legkisebb közvet-
len kapcsolata lett volna. Tegyük hozzá, hogy – vajha Mindszenti Gede-
on, vagy az olyan szent öregek, mint Virág Benedek és Faludi Ferenc 
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zokon ne vennék hálátlan hálátlanságunkat – számottevő katolikus írónk 
se volt, amióta Pázmány lehunyta a szemét. És az Egyház – eddig még 
eléggé ki nem derített, de semmiképpen sem menthető indokolással – még 
az ő műveit sem tanította és terjesztette eléggé. (A Pázmány Egyetem 
Hittudományi Karának gondozásában 1894-ben megjelent latin és magyar 
nyelvű teljes kiadás szinte hozzáférhetetlen volt. Tisztelettel jegyzem ide 
Brisits Frigyes nevét, aki Pázmány Világa címen egy könyvecskére való, 
szeretettel, ízléssel és hozzáértéssel válogatott Pázmány-i idézetet bocsá-
tott közre a harmincas években és – a való helyzetnek megfelelően – az 
Irodalmi Ritkaságok sorozatában. Sík Sándor, aki Pázmány több imádsá-
gát közli imakönyvében is, ha jól emlékszem harminckilencben adta ki 
alapvető Pázmány tanulmányát.) 

A reformkor katolikusai közül megemlíthetnők Eötvös Józsefet, akit 
Montalembert-hez is barátság fűzött. De a katolikus szabadelvűségért 
indított mozgalom, mint tudjuk, elbukott és ha az Egyház később be is 
látta tévedését – „a XIX. század nagy botránya, hogy az Egyház elveszí-
tette a munkásosztályt”, mondotta, XI. Pius – ez már a kiátkozva meghalt 
Lamennais-n, legalább is a katolikusok hite szerint, aligha lendített töb-
bet, mint kivégzett kommunistákon a rehabilitáció és a munkásságot sem 
vezethette vissza az Egyház karjaiba. Ha pedig Párizs és Róma renyhe 
volt a megértésre, mit remélhetett volna Eötvös Magyarországon, ahol a 
fejlődésnek egy későbbi fokán, a második világháború készületében – 
természetesen a kereszténység védelmében – még a pápa apostoli körle-
veleit is kétszínű módon megcsonkították? (A „Mit brennender Sorge” 
kezdetű enciklika, amely a vérmitoszt és az új pogányság tévtanát ítélte 
el, nálunk csak üggyel-bajjal juthatott nemhivatalos úton a hívek legalább 
egy részének tudomására.) 

Büszkén szoktuk emlegetni, hogy irodalmunk fénye két ellentétes 
erényből: a keleti képzelet és a nyugati racionalizmus feszültségéből pat-
tant ki, mint valami elektromos ív. Hanem a mi latin racionalizmusunk 
gyökerei a mohácsi vész óta csak a hatalom ellenére tudtak vastagodni. A 
magyar katolikusság például dicsőséges része volt a Római Egyháznak, 
mindazonáltal a klérus legtekintélyesebb, legbefolyásosabb, számottevő 
vezetői nagyrészt inkább mondhatták volna magukról, hogy egy külön, 
ausztriai, bécsi egyházhoz tartoznak és nem a rómaihoz. (Kollonich és 
más effélék.) Voltaképpen nincs mit csodálkoznunk ezen. A Római Egy-
ház Rómában is kiszolgálta Ausztriát. Gondoljuk meg, hogy nem is olyan 
régen, Ferenc József, ez a katonásdit játszó – véres katonásdi! – korlátolt 
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öregúr, megtudta akadályozni, hogy az eleven eszű Rampolla bíborosból 
pápa. legyen. 

Nem tartozom azok közé, akik vérségi alapon döntenék el, hogy a ma-
gyar nevezet kit illeti. Abban azonban bizonyos vagyok, hogy a bécsi 
császár nem véletlenül iktattatott magyar főpapi méltóságokba, lehetőleg 
szláv és német származású egyházi személyeket. Az „istenfélő és haza-
szerető derék nép” nyelvén ez a magas klérus nem tudott. Ezeknek az 
idegenből szakadt főpapoknak nem azt vetjük szemükre, hogy vérük, még 
azt sem, hogy érdekeik, de azt már igen, hogy ízlésük és eszük járása volt 
idegen a egyszerű néptől. Pázmány Péternek sohasem kellett leereszked-
nie híveihez. Földhözragadt hallgatóit is könnyedén emelhette akár a leg-
elvontabb hittétel ég-köréig, mert – ha magasabb fokon is – ugyanolyan 
módon gondolkodott és ugyanolyan módon nyilvánította is gondolatait 
mint ők. Ugyanolyan szíve volt. Ám ne tegyük törvénnyé a lángész lobo-
gását. Ne Pázmány műveinek kicsattanó tökélyét keressük az utána kő-
vetkezőkben, hanem a magyar hitélet sajátos nyelvét és szellemét. Nyo-
mon követhetnők, hogy a híres „keleti képzelet és nyugati racionalizmus” 
rovására mint hódít ezen a téren is a nyomasztó szláv misztika, és a néme-
tes irracionalizmus. Én csak egy példát hozok fel. Nem, akarom vizsgálni 
Prohászka Ottokár püspöki működését. Hanem a műveit! Micsoda köd és 
zűrzavar! Mondatok állítmány nélkül, pontatlanság, képzeletünktől ide-
gen képek, értelmünk világában eloszló gondolatok. Naplójában azzal 
vádolta a magyarságot, hogy „képtelen” a misztikára. Én azonban azt hi-
szem, hogy ő volt képtelen megérteni a magyar nép valódi természetét, 
ahol a világ valóságos szemlélete megfér a természetfölötti rendeltetés 
tudatával. 

Minderről csak azért beszéltem ilyen hosszasan, hogy jobban megért-
sük: aki Magyarországon a két háború között katolikus költő akart lenni, 
annak évszázadok mulasztását kellett behoznia. Szegény Mécs László 
majd nyakát törte az igyekezetben. Annyira modern akart lenni, hogy a 
leghamarabb elévülő újdonság után szaladt: az egyházatyák és az Óma-
gyar Mária-siralom helyett Ady Endre dagályos modorát követte. Leg-
újabb irodalmunkban az egyetlen szerző, akire Ady Endre hatott. 

Horváth Béla sikerrel birkózott meg feladatával, ő nem a semmire épí-
tett. Elolvasta és lefordította a keresztény irodalom legjavát. Magyarul 
olyan világosan fogalmaz, hogy a romlott fül szinte régiesnek érzi és 
megfogadta önnön intését: 

Óh, költő! ne feledd,  
hogy véred, agyvelőd és  
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teremtő szellemed  
a latin művelődés. 

Katolicizmusa valóban a latin művelődéshez s ezzel az Európa szelle-
mi hegemóniájához való rendületlen ragaszkodás. A kínai faltól a kataláni 
síkságig száguldozó szabad lovas nép megmaradt pogánynak és protes-
táns lett, vagy az egyetemes, az általános egyháznál szűkebb hazával nem 
érhette be. Horváth Bélában a pannon dombok közt megülő és pásztorrá 
szelídült ősök választása ébred öntudatra. Ebből a mondatából: „S hogy 
ékességünk igazán kitessék, – Szabadságot szab ránk az új Szövetség – 
mintha ezt a büszke igét is kihallanék: Cívis Romanus sum. 

De vajon miben áll a „ránkszabott” szabadság? Az egyéniség tisztele-
tében, a szabad akarat tanításában. Aki tulajdon fontosságát kétségbe von-
ja – jelesül azt, hogy Isten, noha fölruházta őt szabad akarattal, törődni sőt 
közreműködni véle, mint egyik egyetlen és senki mással nem helyettesít-
hető fő művével, mégsem szűnik meg soha – az nem lehet katolikus. 
(Thomas Mann szerint Isten-hívő sem – ha ugyan az Ó-Szövetségről s a 
vallásos múlt még mélyebb rétegeiről, vagyis az Istennek az ember, az 
embernek pedig az Isten segítségével végbe vitt kölcsönös és fokozatos 
fejlődéséről a József és Testvérei-ben ránkhagyott többértelmű magyará-
zatát nem cigányútra nyeltem..) Horváth Bélából a hívő ember szükséges 
egocentrizmusa, az Isten személyes kegyelmébe vetett hit nem hiányzik, 
Bizonyság rá következő, költeménye: 

Midőn a keserű világ kitagadott,  
megadtad, Istenem, enyhítő harmatod. 
Midőn reményeim lerontó rút valóság,  
te szórtad, Istenem, elébem égi rózsád. 
Midőn rám tört a föld, hogy többé fök ne keljek,  
a porból, Istenem, földajkált szent szerelmed. 
Midőn a hatalom tett ajkamra pecsétet,  
jelt adtál, Istenem, hogy hős dalom megérted. 
Midőn leroskadék a kínban és a gyászban,  
a börtön udvarán Angyalod vala társam. 
Midőn elbújdosám hazámból száműzötten,  
győzelmes fényedet kigyújtád énelőttem. 
Svilágnak végzetén értem síromba jössz-e,  
hogy szétszórt csontomat Kezed illessze össze? 

Ezeknek a soroknak a nyugalma és keresetlen tökélye meggyőz. Ám a 
kereszténység, ha legnagyobb szentjeinek tanúságát nézzük, mégsem bi-
zonyosság, hanem naponta megújuló küzdelem. XII Piusz nemrégiben a 



 

458 

katolikus kritikusok lelkére kötötte, hogy sohase az író személyét boncol-
gassák, mert a bírálat tárgya mindig a mű. (Kíváncsi vagyok, hogy szót 
fogadnak-e?) De az, hogy egy keresztény költő naponta kész-e újra fo-
galmazni egész életét, irodalmi ügy is. André Gide, aki ellenségei szerint 
reménytelenül, de nagyon szerette az igazságot, ezt az intelmet intézte 
önmagához: „Jamais se servir d’un élan acquis.” Magyarra, hevenyészve 
így fordítom: megnyert lendületet ne fogj be többé. Vagyis az ő szemében 
már az is hazugság volt, ha valamelyik egyszeri elhatározása, nézete, is-
mét át nem élve tehetetlenségi nyomatékké, szokássá változott műveiben. 

Hogy Horváth Béla egyszer hozott döntéséhez ragaszkodván maradt-e 
máig is katolikus költő? Versei alapján – és ebben a kérdésben más tám-
pontunk nem lehet – az ő hite is áradni és apadni látszik, él. Az Egyház 
irgalmasabb lévén nálunk – vagy ha úgy tetszik, irgalmatlanabb – a hitet-
lenséget bűnnek vagy legalább is tévelygésnek ítélvén, a hitet erős elhatá-
rozás, gyakorlat és alázat függvényének tekinti. (A kegyelem működését 
itt most ne vitassuk.) Az Egyház következésképpen nem kéri számon, 
hogy kit mi indít a hitre. Így tehette katolikus költővé a világi értelemben 
is makulátlan életű Babits Mihályt az egyetemességre, és az üdvösségre, 
való törekvés. Az Egyház bölcsessége, hogy nem zár ki magából minden 
emberi gyengeséget. .Nem is volt egy nagy elme – írja Pázmány –, mely-
ben valami vadság és vétek ne találtatott volna. Vessük hát félre aggálya-
inkat mi is. Szeressük ezt a katolikus költőt, aki egyik-másik versében 
olyan gyönyörűen ünnepli az Egyház nagyszerű hármas rendszerét, mint a 
népi képzeletben élő tündér tökéletességet – a Dicsértessék vidáman 
csendülő soraira gondolok s a himnusz-fordítások igazán csak a Szentlé-
lek kegyelméből nyerhető örömteli hűségére –, de a gúny sem akad tor-
kán, ha a küzdő Egyház emberi gyöngeségeit kell, a kicsinyek érdekében 
lelepleznie vagy éppen egy kanonok derűs gömbölyűségére csípős sza-
vakból ostort fonnia. („A méltóságos és főtisztelendő...”) Nekünk, a ma-
gyar vers őreinek, úgyis csak az eredmény fontos: a mű. S ha mégis ma-
radna kételyünk, olvassuk el „A kárhozott” című költeményt és vegyük 
eszünkbe, hogy Horváth Béla a Római Egyház önmagában teljes, éggel 
tetőzött épületéből szabadulni is csak az ellene elkövetett bűnben szaba-
dulhat – vagyis sehogy. „... mint szökevény, akit – az Isten katonái vasra 
vernek.” 

Ami Horváth Béla költészetének nemzeti jellegét illeti, ez a kérdés tü-
zetesebb vizsgálatot érdemel. Egy más alkalommal erre is sort kerítek. 
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VÁMOS IMRE 

Cs. Szabó László válogatott elbeszélései137 
Cs. Szabó László: Irgalom. Elbeszélések. 360 oldal. Anonymus, Róma. 
1955. 

 
Amikor Éneász az égő Trójából menekült, apját vállára véve jelképesen 
magával vitte múltjának egész súlyát. A magyar író hasonló teherrel in-
dult bújdosásnak a pusztulásra ítélt hazából. Elátkozott garabonciásként 
bármerre vette rögös vándorútját, égette vállát a teher: a nyelv és a ha-
gyomány köteléke. Azóta is erről ad naponként számot. Küldetését és 
száműzetésének értelmét csak az igazolhatja, hogy mennyi értéket sikerült 
átmentenie e gazdag hagyatékból és mivel sikerült gyarapítania. Ez a ti-
zennégy elbeszélés Cs. Szabó László és a külföldi magyar irodalom ilyes-
féle számadása. Meghatódva lapozzuk zsúfolt oldalait, ízlelve-mérlegelve 
ezt a gazdag ajándékot. 

Hazai írótársaink nehéz soráról a vaskos fenyítések és megfélemlítések 
bizonykodnak. Idekint nem áll mögöttünk porkoláb, megrendelésre sem 
kell ódákat írnunk, legfeljebb azon tanakodunk, hogyan adhatjuk ki mun-
káinkat. 

Ám bárhol szolgáljuk népünket, a szolgálatot művekben mérik s ebben 
a sivár korban tanultuk csak meg igazán, mennyi szenvedés, lemondás és 
átdolgozott éjszaka van egy-egy kötetnyi vers vagy elbeszélés mögött. 
Ötvenedik születése napján Cs. Szabó László hányatott életének legmél-
tóbb ajándékával lepte meg önmagát és a magyar irodalmat: az „Irga-
lom”-mal. Kötetét ezért nem az otthontól elvonatkoztatva vizsgáljuk, ab-
ba a magyar irodalomba tartozik, amelyben az író tartózkodási helye, ál-
lampolgársága és politikai nézete egyaránt közömbös. Más határozza meg 
ezt a térfogatot: a nyelv, az alkotói igény és az írói őszinteség. 

A külföldön élő írók alkotásait éppen úgy nem lehet kiiktatni a magyar 
irodalomból, mint ahogyan az otthon élő írók nehéz munkáját sem tagad-
hatjuk. A magyar történelemben, minden időben, voltak száműzettek. De 
nem volt idő, hogy magyarok ily számmal hazátlanságba kényszerűltek 
volna. És nem volt idő, hogy szellemi s művészeti életünk ilyen nagy ré-
sze az otthontalanságból dolgozzon az otthonért. Mindez okszerűen villan 
fel gondolatainkban az „Irgalom” olvasása közben. Bizonyos, hogy Cs. 
Szabó Lászlóhoz hasonló kiváló írók vannak odahaza is. De jobb novellá-

                                                           
137 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 2. számában. 
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kat, mint az „Irgalom” néhány elbeszélése, régen nem olvastunk magyar 
író tollából. A mai európai irodalomban is keveset. 

Benedetto Croce ismert megállapítása, hogy a műalkotásnak legyen 
anyaga, tárgya és formája, a novellára különösen érvényes. Ez az olasz 
származású műfaj egyébként olyan tág kifejezési forma, hogy szétvet 
minden szabályt és törvényszerűséget. Az „Irgalom” egyes mozaikjaiban 
is nehéz megvonni a határt, hol végződik az elbeszélés, hol kezdődik a 
kisregény vagy éppen hová soroljuk a kötet záró írását, a „Karthágó” cí-
mű példabeszédet. Fontosabb ennél, hogy minden egyes elbeszélésben 
észleljük a kompozíció tömörségét és fegyelmezettségét. 

Érdekes, hogy Cs. Szabó – noha abban a két országban lelt tartós me-
nedékre, ahol a modern elbeszélés izgalmas, új formája alakult ki He-
mingway és Alberto Moravia nyomán – nem vette át az angolszász és 
olasz írók párbeszédes formáját. A novella-irodalom klasszikus nyomdo-
kait követi, akár első vagy harmadik személyben, vall magáról. Az él-
ményszerű események elmondásába észrevétlenül beleszövi okulásul, a 
tanulságot is. Mintha, csak fiatalabb írótársainak vagy Európától elrabolt 
magyaroknak írta volna ezeket a műveket. Erőteljes nyelvén mégis azon-
nal megejt képzeletének varázsával, rokonszenves hangján bevonja az 
olvasót élményeinek feszült világába. 

Ez a világ a száműzöttek élete. A mi sorsunk és hányódásunk, amely 
Mikes levelei óta magyar nyelven szép-prózában most lelt először ötvös-
művesére. E világban valóban nem a pénz ad erőt az új élethez, nem ez 
segített át valamennyiünket a hazátlanság szakadékain, hanem valami 
más. Mások embersége, megértése és őrzőangyali keze, ami nélkül mind-
annyian elbuktunk volna az induláskor. Az Irgalom. Cs. Szabó az emig-
ráns-élet sajátosságait olyan pontos megfigyeléssel összegezi, hogy tanul-
ságos idézni; 

„... előttük Olaszország, ezer kilométer hosszúságban. S az országban 
többezer rendőrőrszoba Gradotól Szicíliáig. Lejáró tartózkodási engedé-
lyek, könyörületi meghosszabbítások, két millió munkanélküli, másik két 
millió alkalmi munkás, apadó menekülttáborok, a genovai és nápolyi öböl 
s az öbölben kivándorlóhajók. Röntgenfelvétel. Neki már volt, lesz Anná-
nak is. Ujjlenyomat az amerikai konzulátuson. Neki már volt, lesz az asz-
szonynak is. Önéletrajz. Kétszáz sorban, ötven sorban, csak röviden, rö-
viden. Már úgy hangzottak e kicsiszolt rövid önéletrajzok, mint egy-egy 
prózaköltemény, már ritmusuk volt angolul, megvoltak angol és amerikai 
helyesírással, titkos rímeket csúsztatott az olasz változatba és stílusgya-
korlatból megköltötte franciául is.”‘ 
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Erről a hányódásról szól a kötet első írása, az „Irgalom” című kisre-
gény. A borongós, megható történetet úgy melegíti át az emberi jóság 
derűje, mint vihar után ázott földet a verőfény. Latin nyelven daloló nagy 
költőnk, Janus Pannonius helyes megfigyeléssel állapította meg, hogy a 
táj mennyire áthatja a lelket; nem tudom, vizsgálta-e már valaki az éghaj-
lat és a vidék váltakozása szerint az emberek és népek alkatát, de bizo-
nyos, hogy szívünk seholsem oly megértő és vidám, mint olasz ég alatt. 
Itáliában mindannyian kissé olaszok leszünk. Cs. Szabó is az, amikor utá-
na menekült élettársát vezeti át a törvény veszélyes drótsövényein. Mert-
hogy itt a rendet nem a távozók, hanem az érkezők ellen védik. Persze ez 
a sors még mindig szerencsésebb és emberibb, mint az a világ, amely 
mögöttünk maradt az elmúlt évekkel. Cs. Szabó erre gondolt talán, ami-
kor helyes érzékkel „A kegyenc” című elbeszélést közölte az „Irgalom” 
után. Ezt a történelmi elbeszélést 1948-ban írta, tehát abban az időben, 
amikor már tudta, hogy a hazában uralkodó hatalom – és a lelkiismerete – 
száműzetésre ítélte. A mai magyar író két okból nyúl vissza témáért a 
múltba: hogy régi idők tanulságaival példázzon kortársainak, avagy hogy 
a megszállott kortársak kényszerzubbonya elől keressen menedéket. Cs. 
Szabót az előbbi serkentette, amikor megírta ezt az elbeszélést. Az ese-
mény 1588-ban megy végbe, egy Velencében otthonra talált erdélyi ifjú 
történetét ismerjük meg. Az idegenbe szakadt fiú tudós ember lesz a 
nagyhírű városban. Hazulról ritkán kap híreket, azok sem ébresztenek 
benne csábító vágyakat. Sötét, zavaros állapotok vannak Erdélyben. Bá-
thori Zsigmond, a fejedelem a kormányzó békepárt kiirtására és a török 
ellen készül, ezért Velencébe küldi kegyencét, Jósika Istvánt, hogy kém-
lelje ki a török helyzetét a latin tengeren. Jósika haza akarja csalni a tájé-
kozatlan ifjút az adriai városból, azt ígérvén neki, hogy e „történelmi kor” 
Liviusa lehet odahaza. A hazavágyó ifjú tépelődik. – Erdélyben az ajtóra 
szögezhetnek, gondolja. A barbár hadak nem kímélik a tudományt, de ha 
meg is menti életét, honnan lesz pénze gyertyára, tintára, papírra? És ki 
nyomtatja ki az ő műveit egy ilyen országban? – Ám jöhetnek irgalmas 
évek is, mérlegeli tovább. Hátha a fejedelem tényleg egyezségre készül és 
békében élnek ezután Erdély népei? Haza kell menni mindenáron! És 
ekkor, amikor már majdhogynem határoz, tudomást szerez Báthori és 
Jósika igazi tervéről. A Szent Márk templom orgonája mögött le akarja 
szúrni a kegyencet. Sikertelen merényletéért börtönben, majd számkive-
tésre lakol. De hosszú életében megéri a Báthoriak pusztulását, a foszto-
gató nagyurak nyomorult végzetét és Erdély jobb korát. 
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„A kegyenc” talán e gazdag kötet legremekebb alkotása. Olyan mű, 
amely mindig érvényes marad. Érvényes volt, amikor a szerző megírta – 
ezért tanácsolták el közlésétől odahaza – és érvényes ma is, írói feleletet 
adván kérdéseinkre. Van a kötetben még egy elbeszélés, „A garibaldista”, 
amelynek tanulsága ide kívánkozik. Az író nagyapjáról szól, aki egy csa-
ládi levél bizonysága szerint Garibaldi oldalán harcolt. Az író büszke volt 
az ereklyére. Vándorlása során egyszer azután elvetődik arra a délolasz 
vidékre, ahol a dicső nagyapa harcolt a köztársaságért. Itt megsemmisítő 
igazságot tud meg: az ágyúk, melyek még éjnek idején is beleordítottak – 
miként a megőrzött levél panaszolja – a nagyapa fülébe, a király táborá-
ban szóltak. Garibaldiék ugyanis nem ágyúztak éjjel, takarékoskodtak a 
puskaporral. A nagyapa tehát csak Garibaldival érzett, de a nápolyi király 
seregében szolgált. „Egyre jobban rájövök” – írja Cs. Szabó –, hogy ez a 
kis történet nem is a mi családunk ügye, nem a nagyapám története. A 
sors rossz oldalra kényszerítette, ő azonban a jó oldalon érzett. Megesik 
néha egy egész nemzettel.” 

Nem tudunk beszámolni a kötet valamennyi elbeszéléséről, tanulság-
képpen még, minthogy nagyon igaz és időszerű, csupán „A csere” című 
emigráns szatíráról szólunk. Talán csak Szabó Dezső vette olyan irgal-
matlan gúnnyal tolla hegyére korának gazságait, mint ahogyan Cs. Szabó 
László ír az emigráns politikusok irodalmi nyüzsgéséről. Ezek a levitéz-
lett képviselők, tábornokok és akarnokok – csupa történelmi név – azt 
hiszik, hogy ma a Pegazus az a fehér ló, amelynek faráról a magyar nép 
nyakára szállhatnak és fölcsapnak írónak. Utaznak, fontoskodnak, prog-
ramokat dolgoznak ki és természetesen „fúrnak”. Cs. Szabó így jellemzi 
őket: „Csupa írásos fúró”. Szellemes módon végez velük. Hermész, az 
istenek küldöttje, magával invitálja az egyik honmentőt, Tömöri-Hubert, 
az alvilágba, összeül az istenek tanácsa. Úgy osztanak igazságot, hogy ott 
tartják a lelkes honfit s egy éhenpusztult fiatal költőt küldenek a földre 
helyébe. Tiltakozására szemére olvassák: „Ön mondta, hogy most nem 
közéleti emberekre van szükség, hanem a szellem embereire. Mi csak a 
képviselő úr szavaihoz igazodtunk.” 

Cs. Szabó Lászlót a legkulturáltabb magyar íróként tartja számon az 
irodalmi közvélemény. Ez az elismerő jelző nemcsak annyit jelent, hogy 
európai, de írói értékének határait is meghúzza. Egyféle ritka szépmíves, 
aki gyakorlott kézzel formál remekműveket a nyugati mesterektől kapott 
anyagból. Novelláskötetével most szétveti mesterségének határait. Izmos 
tehetségű alkotóként lép elő, aki tudásával uralja kompozíciói egységét, 
pontos megfigyelő és jellemzőképességével élővé teszi elbeszéléseit, 
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gondosan kikalapált stílusával klasszikus formába ötvözi képzeletének 
anyagát. Példája erősíti azt a megfigyelést, hogy ez a nehéz műfaj, a no-
vella, az avatott írók birodalma. 

Cs. Szabó László tudatosan keresett új utakat ebben a műfajban. Nem 
Tömörkény, Móricz és Tamási népi realizmusát követi, Nagy Lajos rideg, 
városi pesszimizmusa is távol áll tőle. A magyar elbeszélő irodalom régi 
hagyományaihoz nyúl vissza, első igazi elbeszélőink, a fiatal Jósika, Eöt-
vös és Kemény Zsigmond elbeszélő módszereit teremti újjá és tökéletesí-
ti. Műveiben szerencsésen egyesül a költői ihlet és az értelem izzása. 
Georges Duhamel a harmincas években azt írta Móricz Zsigmondról – 
nem értvén meg írásainak bőségét ás szépségét –, hogy meglepő, milyen 
kevés intellektuális anyagot sodor magával ez az író. Cs. Szabót még fél-
reértésből sem érhetné hasonló bírálat. Kevés íróink közé tartozik, akik az 
intellektualizmust költői módon tudták bevezetni irodalmunkba. 

Legfőbb erénye, hogy tud mesét mondani és eleven embereket hitele-
sen ábrázolni. Kafka után egyre inkább divatba jött, hogy az írók önnön 
lelki állapotukról adnak számot: a történet, a cselekmény immár majdnem 
egészen kihal. Cs. Szabó László visszatér a novella ősi műfajához – és 
ebben a régi olasz mestereket követi –, elbeszélései önmagukban helytál-
ló, kerek történetek, amelyek bár egy részletet mondanak el, az egész em-
bert mutatják be. Stílusáról jegyezzük még meg, hogy példaadó. Irodal-
munk mai hevenyészett korszakában mindenki példát vehet tőle, miként 
kell szépen és világosan beszélni. Ez nem kényszeredett eredetieskedés, 
nem népieskedő vagy úgynevezett urbánus modorosság, hanem értelmes 
emberi beszéd. Itt is meglátszik rajta a latin iskola fegyelme. Nemcsak 
birtokában van a nyelvnek, de tudatosan fejleszti és ápolja, műveiben 
nyelvmentő munkát végez. Mi legnemesebb stílusú modem, írónknak 
tartjuk. 

Cs. Szabó László azt írja, hogy a száműzötteket az irgalom óvja meg 
az elbukástól. És még valami, amit előszavában olvashatunk: hű magyar-
ságunk és európaiságunk öntudata. Ennek bizonysága, ez a kötet, amely a 
hazában és a nagyvilágban egyaránt száműzött magyar irodalom büszke 
alkotása. 
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BORSODY ISTVÁN 
Egy szlovák politikus emlékiratai138 

Dr. Juraj Slávik, Moja pamät-Zivá kniha: Detstvo, chlapectivo, 
mládenectvo. Moj zivot v rakúsko-uhotskej monarchii. 1690–1918. New 
York: C S Publishing Company, 1955. Pp. 311. 

 
Juraj Slávik, akit a magyarok Szlávik György néven ismernek, fényes 
karriert futott be Csehszlovákiában mint politikus és diplomata. A két 
világháború közt miniszter volt Prágában, követ Varsóban, a második 
világháború alatt tagja a csehszlovák emigráns kormánynak Londonban, 
majd a háború után nagykövet Washingtonban, ahol most, 66 éves korá-
ban, a csehszlovák emigrációs politikában játszik jelentős szerepet. Me-
moárjainak első kötete ifjúkorát öleli fel 1918 október végéig, amikor 28 
éves korában a magyar hadsereg uniformisából civilbe öltözött és az oszt-
rák-magyar monarchia szétbomlását követő zűrzavarban Budapestről egy 
zsúfolt vonaton, amelyen mindenki jegy nélkül utazott, megérkezett mint 
szabad ember Pozsonyba, illetve Bratíslavába, a csehszlovák köztársaság-
ba. Slávik könyve inkább könnyed stílusban megirt önéletrajz, mint szigo-
rú értelemben vett politikai memoár. Politikai jelentőségéhez mégsem 
férhet kéltség, mert érdekes bepillantást nyújt egy öntudatos szlovák ifjú 
fejlődésébe és rajta keresztül a régi Magyarország politikai és társadalmi 
életébe. 

Juraj Slávik hontmegyei szlovák evangélikus papi család sarja, ahol a 
nemzeti öntudat ápolásának nagy hagyománya volt. Magyarul az ilyen 
családokat „pánszlávnak” nevezték. Egy gúnyvers szerinti: „Híres pán-
szláv pap Slávik és Bújna – szégyenében bár a föld alá bújna.” Az öntu-
datos szlovákok viszont az olyan nemzettestvéreiket vetették meg, akik 
elárulták szlovákságukat és magyarok lettek, ezeket „magyáronok-nak” 
hívták. Az ifjú Slávikot sohasem, fenyegette a „magyarónság” veszedel-
me. A magyar középiskolában, majd a budapesti egyetemen, mindig az 
öntudatos szlovákok társaságához csatlakozott, a nemzeti elnyomás és 
jogfosztottság mindig eleven élménye maradt. Budapesti egyetemi évei 
alatt kapcsolatot teremtett a többi elnyomott nemzetiségek diákjaival, 
románokkal, szerbekkel, horvátokkal. A budapesti szláv nemzetiségi egy-
háziak, egyesületek és családok külön kis világában éltek ezek a diákok, 
míg a parlament karzatáról élénk figyelemmel kísérték a nemzetiségi 
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képviselők szócsatáit. Hodzsa Milán volt a szlovák diákok bálványa, de 
egyesületükben megfordultak, csehek is, Karél Kramár, a népszerű politi-
kai vezér, és T. G. Masaryk, a prágai cseh egyetem tanára. 

A szlovák nemzeti öntudat nem volt akadálya, hogy a fiatal Juraj 
Slávik befogadja a magyar kultúrát. Mohón habzsolta a magyar könyve-
ket, szorgalmasan látogatta a budapesti színházakat, kitűnt az egyetemen, 
ahol egyébként Zilahy Lajos, az író, és Fabinyi Tihamér, a későbbi mi-
niszter voltak kollégái. Konfliktusa nem a magyar kultúrával, hanem a 
magyar politikával volt. Amennyire taszították öt Tisza; Andrássy és Ap-
ponyi, annyira vonzották Arany, Vörösmarty, Petőfi, Ady, Móricz Zsig-
mond. Kiss Józsefet szívesen szavalta gimnazista kora óta. Budapesti évei 
alatt megszerette a Nyugat-ot, de a korabeli magyar politikai eszmék vilá-
gában csak egy oázist fedezett fel: Jászi Oszkár Huszadik Század-át. A 
nyugati, haladó magyar eszmékkel érzett rokonságot Slávik, a budapesti 
egyetemi diák, s vándorévei alatt a nyugati szellem fővárosában, Párisban 
érezte magát a legjobban, akárcsak hasonló szellemi alkatú magyar kor-
társai. De nemcsak a messze Nyugatba volt szerelmes, hanem szülőföld-
jébe is. És hontmegyei otthonában, ahol a nemzetiségi ellentétek már fe-
szültek ugyan, mélyen lent még hatottak az évszázados magyar-szlovák 
együttélés békés kapcsai, az összeházasodott családok kiterjedt rokonsá-
gában, a közös táj, a közös otthon szeretetében. Slávik ennek a magyar-
szlovák történelmi közösségnek teljes felbomlását élte meg 1918-ban. 
Számára a felbomlás a szabadságot jelentette. 

1918 szabadságmámorától hosszú volt az út a washingtoni száműzeté-
sig, ahol Juraj Slávik most memoárjait írja. Amikor 1918-ban a szlovák 
Slávik számára a szabadság felnőtt kora kezdődött, e sorok magyar írója 
gyermek fővel hasonló élménysorozat küszöbén állott Csehszlovákiában, 
mint amilyenen Slávik ment végig a régi Magyarországon. Ám ha Masa-
ryk nemzetállam programja helyett Jászi federációs programja szabadítot-
ta volna fel Közép-Európát 1918-ban, vajon emigránsok lennénk-e 1956-
ban? 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
A csöndes amerikai139 

Graham Greene: The Quiet American, Heinemann kiadása, London, 
1955, 247 1. 

 
Graham Greene katolikus író. De ha a katolicizmus hittanilag egységes 
vallás is, amelyben a vallott igazságoknak nem lehet kétféle értelmük, 
magatartás dolgában valóságos gyűjtőfogalom. Nem lehet például 
janzenista hitelvekről beszélni, de nagyon is lehet janzenista emberfajtá-
ról, aki sose tud szabadulni az eredendő bűn árnyékából, a lelki nyomorú-
ság önkínzó gondolatától. Graham Greene férfikorban tért át katolikus 
hitre s átöröklött puritán ösztöne beleszorította ebbe a zord janzenista ma-
gatartásba. Nem tud róla, hogy a szentek néha mosolyogni is szoktak. 
Neurotikus bűntudattal nyomoz a vétkek után, úgy irtózik a testtől, mint-
ha a paráznaság lenne a hét fő bűn közül a vezérbűn, olthatatlanul vágyik 
a mélységbe, az elbukottak közé, ahová csak Isten kegyelme s az emberi 
szánalom ér le. Katolikus hitű angol elődeiben a játékos kedvű, vérbő, 
középkori hitélet bugyborékolt! Greene a janzenista lélekalkat szikár bon-
colójához hasonlít, a bűnszimatoló Mauriachoz. Ami benne angol, az tel-
jesen puritán, ami benne katolikus, az felerészt francia. 

Áttérése után viharos szemhatárokig tágította ki az elszelidült angol 
regényt, visszaadta az emberi cselekedet drámai értelmét egy langyos 
társadalomban. Olyan emberekről ír, akiknek megmenthető vagy elveszt-
hető lelkűk van s ha a földön nyomorultak, elesettek, semmiháziak is, egy 
másik világban talán óriási a jelentőségük, mert evilági kudarcukért, szé-
gyenükért és gyötrelmükért Isten jobban szereti őket, mint az önelégült 
hibátlanokat, akik folyton nyertek az élet asztalánál. 

Greene vigasztalan tájról, az angol iparvidék legmélyéről származik, 
kívül-belül ismeri a Viktória-kori kispolgári sorházakat, regényeiben úgy 
burjánzik a kültelki borzalom, mint József Attila legkietlenebb verseiben. 
Az örökégő pokol kedélyes hely ahhoz a pokoltornáchoz képest, amit 
Greene összerakott kopár városvégekből, ipartelepek korom- és 
rozsdarágta pereméből, filléres festett bútorokból, vasúti melegedőkből. 
Legtöbbször ebben a világban élnek a figurái – hősökről nem lehet szó –, 
akik bűneiktől, a hatóságoktól s az önutálattól levadászva lassan ráesz-
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mélnek, hogy van egy egészen másfajta és sokkal hatalmasabb üldözőjük 
is: az isteni szeretet. 

De Greene nemcsak Északanglia külvárosait ismeri. Világjáró utazó is. 
Többször bejárta Afrikát, volt Ázsiában, Mexikóban, Észak-Amerikában 
és Kelet-Európában. Törvényszerű ismétlődéssel, három legjobb regénye 
három tengerentúli útnak a gyümölcse. S mindhárom regény számára 
helyszíni jelentései, riportjai, útirajzai térképeznék ki a területet. 1936-ban 
keresztül vergődött Libéria ismeretlen dzsungelén s a háború alatt leküld-
ték Sierra Leonéba; ebből a két afrikai útból született előbb „Utazás Tér-
képek Nélkül” című remek könyve s tizenöt év múlva regénye: „A Dol-
gok Veleje” egy angol gyarmati rendőrtiszt lelki tragédiájáról. 1938-ban 
az egyházüldözés idején látta Mexikót; ebből a sötét tapasztalatból szár-
mazott „Törvénytelen Útak” című beszámolója s két esztendő múlva, re-
génye, a „Hatalom és Dicsőség”, amelytől Babits Mihály el volt ragadtat-
va s magyarul is megjelent 1954-ben, pár hónappal. Dien Bien Fu szörnyű 
rémdrámája előtt a Sunday Times leküldte tudósítani Indokínába. Greene 
cikksorozatot írt a helyszínen s emlékeiből megszületett új regénye „A 
Csöndes Amerikai”. Erről akarok írni. 

A regénynek ezúttal sincsenek hősei, csak alakjai, ahogy Isten szemé-
ben sincsenek hősök, csak megmenthető vagy elvesző lelkek. Egyikük 
egy öregedő, ópiumszívó angol újságíró, kiábrándult, cinikus ember, aki 
vadházasságban él, egy bennszülött lánnyal, lelkiismeretesen tudósítja 
lapját, de vigyáz a semlegességére, világért se foglal állást egyik fél mel-
lett sem s körülbelül annyi köze van a vég nélküli vérontáshoz, mint egy 
gázóra leolvasónak a leolvasott számokhoz. Körülötte reménytelenül 
pusztulnak a franciák, csöndes fiatalemberek, akik hősi gesztusok nélkül, 
korukra cáfoló fanyar bölcsességgel teljesítik katonakötelességüket. Kö-
rülötte tehetetlen megadással szenved az indokínai nép, amely kérdezetle-
nül jogcímet szolgáltat a háborúhoz az ellenfelek számára. Egyik a maga 
módján fel akarja szabadítani, a másik meg akarja menteni a fehér civili-
zációnak. Az angol újságíró keresztüllát a tragédián vagy legalább is azt 
hiszi. De hallgat: neki a pártatlan, jelentés a dolga. Mindaddig, amíg a 
véletlen összesodorja egy fiatal amerikaival. Ez a friss végzettségű, tiszta-
lelkű és tisztatestű diák mindenben az ellentéte. Egy-két tekintélyes köz-
író műveiből megtanulta a teendőjét, pontokra osztva betéve tudja, mi a 
megváltás útja, az a bizonyos harmadik út a gyarmatosító öreg európai 
népek s az ázsiai nacionalizmus álarcába bújt színesbőrű kommunisták 
között. Kézikönyvekből mindenre megvan a kész válasza, holtbiztos hatá-
sú gyógyszere a demokratikus ráolvasás, amely gyorsan és mindenütt 
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beválik. Összebarátkoznak; a kilúgozott, cinikus, öregedő újságírót meg-
ejti a hamvaslelkű, erős, tiszta ifjú, a kiáradó kedélyű amerikai pedig erő-
nek erejével rá akarja bizonyítani atyai barátjára, hogy kérges közönye és 
pártatlansága mögött tulajdonképpen elfojtott idealizmus lappang. Csak-
hogy a fiatalember áramvonalas világnézete és világboldogító demokrati-
kus kiskátéja nem áll meg a puszta szónál, öregedő barátja mellől kimenti 
a fertőből a színesbőrű lányt: lelkes házassági ígérettel és sok pénzzel 
elszereti tőle. Aztán pedig rátalál a harmadik út hősére, a demokratikus 
Indokína lovagjára, egy odavaló kalandorban, ravasz zsoldosvezérben, 
amilyen gombamódra nő egy félszázad óta a folyton viharzó Távol-
Keleten. Bombákat ad a kezébe, s a bombák a főváros terén robbannak 
föl, gyerekeket, asszonyokat tépnek szét. De az amerikai fiú még ettől se 
kap észbe, tovább ragaszkodik a politikai kézikönyvek varázsigéihez, 
amelyek itt-ott áldozatot is követelnek. Ekkor lép ki közönyéből és pártat-
lanságából az angol újságíró. Állást foglal, de nem valamelyik harcoló fél 
oldalán, hanem a tisztaszívű vakság, a romboló hatású ártatlanság, a 
könyveikből betanult világboldogítás, az áramvonalas idealizmus ellen. 
Hosszú kézzel megöleti a barátját. A francia, hatóság nyomoz egy ideig a 
gyilkosok után; sejtik, hogy valahogy az angol is bele van keverve, aztán 
felhagynak az üggyel, utóvégre háború van, mindennap elpusztul egy 
csomó ártatlan ember. A lány visszatér az angol újságíróhoz, ő meg kese-
rű szájízzel, önutálattal, de mégis megkönnyebbülve visszatér a munkájá-
hoz. Tovább jelent lapjának a harcokról. Ezzel végződik a regény. 

Fölösleges mondani, hogy a földgömb két ötödén ma egy örült se vál-
lalkozna ilyen könyvre s ha végzetes elnézés folytán mégis megjelenne, 
rögtön zúzdába kerülne, szerzőjét elhurcolnák. Angliában és Amerikában 
megrázó hatása volt. Greene körül sok vita folyik, de a „Hatalom és Di-
csőség” óta egyik könyvéről se írtak osztatlanabb becsüléssel. A nyugati 
ember megint megmutatta, hogy lelkiismereti kérdéseknek korlátlan a 
szólásszabadságuk. 

Van a római Sant' Ignazio templomban egy tizenhetedik századi rop-
pant mennyezetkép, amelyen négy világtáj fehér és színesbőrű népei für-
tökbe fonódva áradnak Jézus fényfürdős neve felé, mint valami fölfelé 
szívó örvénytorokba. Erre a fajok feletti, csodálatos gravitációra kellett 
gondolnom mostanában, amikor Mauriac cikkeit olvastam, az 
északafrikai arabokról, Greene regényét Indokináról s amikor olvastam, 
hogy az északamerikai katolikus egyház a néger elkülönítés vitájában 
szembefordult fajvédő fehér egyháztagjaival. Abban a nagy drámában, 
amely a színes népek s a fehér ember közt folyik a végső megbékülésért, 
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a katolikus írók Jézus nevét tűzték a lelkiismeret elé, akárcsak a festő a 
Sant' Ignazio mennyezetén. Mert a század egyik legnagyobb és legmesz-
szebb ható drámájáról van szó. A gyarmattartók és ültetvényesek ivadékai 
most próbáinak szabadulni attól a bűntudattól, amely az elődök magatar-
tásából rájuk szakadt. Magatartásából s nem tetteikből. Őseik rendet és 
jogállapotot teremtettek rabló kiskirályok szabad vadászterületén, s az 
iskolákban és egyetemeken maguk ellen adtak fegyvert a színesbőrű dip-
lomások kezébe. Büszke nyomuk, mint hajdan a Pax Romana kitörülhe-
tetlenül megmarad a tengerentúli világ arculatán. Kultúrájuk termékenyí-
tett és megtermékenyült; a világ sokkal szegényebb volna a fehér hódítók 
kiáradása nélkül. De a hódítás magában hordta végső ítéletét. Tanítani 
tudott, gazdagítani is, de szeretni nem. Megkeresztelte a színes embereket 
vagy tiszteletben tartotta buddhista és mohamedán templomaikat, de nem 
tisztelte bennük az egyenrangú, istenarcú embert. Erre a tiszteletre kény-
szeríti vissza a lelkiismeret a gyarmatosítók ivadékait azzal a szólássza-
badsággal, ha kell önmaguk ellen, amely – fájdalom – csak a nyugati em-
ber kiváltsága. S az út nem könnyű az „úmép” gyarmatosító polcáról sze-
gény és gazdag népek valódi világszövetsége felé, megvannak a keserves 
visszaesései, mint például Ciprus szigetén vagy Algirban, ahol a lesipus-
kás partizánok s a cselszövő szovjet közé szorított anyaország kénytelen 
önvédelemből hatalmi politikához folyamodni, elavult eszközökhöz visz-
szanyúlni. Green és Mauriac azonban nem erre vagy arra a politikai tábor-
ra tekintget, amikor a színeseikről ír, a Sant' Ignazio mennyezetén fénylő 
kezdőbetűkre gondol. Az ragyogott fel Xaveri szent Ferenc utolsó láto-
másában is, amikor ázsiai hívek karjai közt a vándor testből kilehelte 
mindenünnen hazataláló lelkét. 
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HORVÁTH BÉLA 
Egy bátor analfabéta140 

Vajay Szabolcs; Egy füst alatt. Amerikai Magyar Kiadó, Kőin. 
 

Hajdan a tudatlanság elrejtezett szégyenében, iparkodott megjavulni és 
tanulni. Mindenesetre félt attól, hogy leleplezik. Ma emelt fővel és gőgö-
sen jár körül a romokon. Amit a modern ember sivár lelke és szűkös el-
méje azonnal föl nem foghat, azt megvetően elhajítja s azon felül még 
véghetetlenül bölcsnek is véli magát. Még ötven évvel ezelőtt is, különö-
sen Franciaországban, volt egy politikus nemzedék, amelyet egészen át-
hatott az irodalom szelleme. E férfiak lelki világát az irodalmi áramlatok, 
például a szimbolizmus, rendkívüli érzékenységgel gazdagították. 

Néhány esztendeje azonban egy vezető politikus úrtól ezt a könnyed 
kijelentést hallottam: „Kérem, én az irodalomhoz nem értek.” Ezt igen 
nyugodtan és természetesen vallotta meg, ragyogó ábrázattal. Egy volt 
gróf viszont „tollügyesség kérdésének” nevezte az irodalmat, eszébe se 
jutva, hogy aki nem tudja helyesen és világosan kifejezni gondolatait, 
vagyis aki nem tud írni, annak a gondolatai’ is zavarosak. Ez régi igazság, 
de hasztalan. A tudatlanság, a kérkedő, szemérmetlen írástudatlanság eb-
ben a mai világban idült állapottá merevült. Az analfabéták régebben leg-
alább szerényebbek voltak. Ma a közvéleményt akarják vezetni. Az emig-
rációban mindenki fölcsap írónak, mivelhogy ez szabad ipar, mint valaha 
a drótozás. 

Volt miniszterek és volt főhercegek verset írnak, sőt politikai tanulmá-
nyokat, derék vidéki káplánok kinyomtatják igénytelen vasárnapi prédi-
kációikat, mindenki cikket ír és nyilatkozik. Ám ez újdonsült íróknak még 
annyi íráskészségük sincs, hogy egy képes levelezőlap üdvözlő szövegét 
helyesen megírják. Mégis írnak, rendületlenül, mégpedig könyveket. 

Szánalomból és kíméletből eddig nem emeltünk szót e sajnálatos jelen-
ség ellen. Most azonban türelmünk végképpen elfogyott, mert megütköz-
ve tapasztaljuk, hogy a tudatlanság egyre erőszakosabban és egyre vak-
merőbben követel jogokat a közéletben. 

Itt az ideje, hogy egy kissé behatóbban megvizsgáljuk ezt a szomorú 
ügyet. A számtalan fennhéjázó és nyegle kiadvány közül ezúttal Vajay 
Szabolcs „Egy füst alatt” című cikk-gyűjteményét kerítjük sorra, mivel-
hogy ez a legkönnyelműbbek közé tartozik. 

                                                           
140 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 2. számában. 
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Ebben a könyvben a szerző egy füst alatt mindent nagyvonalúan elin-
téz. Ókori riportokat ír a hajdani Tolnai Világlapja „Innen-Onnan” című 
rovatának modorában. A Reader Digestig még nem jutott el, még nem 
emésztette meg. Az írja, hogy az ő füstjét „nem a tudomány fáklyájának 
lobogása táplálja, hanem csak egy baráti cigaretta.” Tudományról tehát 
szó sincs, itt nem lobog a tudomány fáklyája, nem táplálja a füstöt. A 
szerző – amint írja – „gyalogszerrel bandukolja végig a szellemtudomány 
ösvényeit.” Ám ebben a szellemtudományban a tudomány hamis, szellem 
pedig nincsen benne. 

Ezt most kimutatjuk. Látni fogjuk a szerző nyilvánvaló írástudatlansá-
gát, ír-modorának nyegleségét és tudálékosságát. 

A budapesti Belvárosi templomról azt írja, hogy ott a misén „a gondo-
san ápolt testek parföm-szaga elegyült, a lélek ápolására gyújtott tömjén 
illatával.” 

Közlöm ezzel a vakmerő fiatalemberrel, hogy szövege ízléstelen és 
sértő. Még a budapesti Belvárosi templomban sem a „lélek ápolására” 
gyújtottak tömjént, hanem, Isten dicsőségére. Az Isten dicsőségére gyúj-
tott tömjént pedig szíveskedjék nem „elegyíteni” a gondosan, ápolt testek 
illatával. A gondosan ápolt testek illatának is megvan a helye, de nem a 
templomban. A gondosan ápolt testeket például hagyja meg a Park club-
ban, ahová ő – mint igen nyomorúságosán és balkáni módon írja – 
„szmokingba” járt. A szerző azonban, egy füst alatt – ezúttal nem cigaret-
ta-, hanem tömjénfüst alatt – elintézi a szent misét: ott a gondosan ápolt 
testek szagát elegyíti a tömjén illatával, amely ápolja az ő keresztény és 
nemzeti lelkét, sőt, ahogy ő írná: lelkületét. Ezt büszkén és bátran leírja 
abban a hiszemben, hogy igen eredeti, módfelett keresztény és konstruk-
tív. De én megállapítom, hogy az ilyen sivár szellemű emberek miatt ve-
szett ki a magyar kereszténységből a hősies lendület. A nyomorultak a 
barakkokban penészes fekhelyükön Isten nevét hörögték, mint a sebesül-
tek, a szegények rühösödtek, a csecsemők meghaltak, mert anyjuk teje 
elapadt, és ez az ember és a hozzá hasonlók, nem a Szegények Királyára 
emlékeztek a szent mise áldozatban, hanem a „gondosan ápolt testek illa-
tára” és az ezzel elegyült tömjén szagára. Ez volt az ő kereszténységük. 

Elmélkedését a szent miséről egy olyan mondattal folytatja, amelyet 
nekem, keresztény írónak, nem is lenne szabad megismételnem, mert Is-
ten-káromlás van benne. Visszautasítva a káromlást, mégis leírom a mon-
datot, mert remélem, hogy maga a szerző is belátja kárhozatos tévedését. 
Nem menti, hogy ő nem káromló szándékkal írta a mondatót. Az írókat 
sohasem szándékuk, hanem mindig írásaik szerint kell megítélni. Vajay 
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Szabolcs „szépen” akart írni, de mire vitte őt a rút modorosság? Ezt írja: 
„A Szentlélek fázósan összeborzong, mintha, csak békegalamb lenne. 
Mintha csak tudta volna...” 

A Szentlélek összeborzong? A Szentlélek nem borzong össze, a Szent-
lélek nem „mintha tudná”, hanem valóban mindent tud és a Szenlelket 
nem lehet és nem szabad békegalambhoz hasonlítani (ehhez még 
Picassonak sem volt bátorsága, azért festett a hagyományos keresztény 
ábrázolástól eltérő galambot); a Szenlelket emlegetve nem szabad szójá-
tékokat faragni és élcelődni és stílus-gyakorlatokat készíteni! Tanulja meg 
a szerző, hogy a Szentlélek a tüzes Jóbarát, a Pünkösdi Parázs, a Lángoló 
Galamb, aki nem borzong össze! És ha erre nincs képessége, legalább 
hallgasson, ne bántsa a Szenlelket, a szentmiséit és az irodalmat. 

Fellengző és szenvelgő cikkét így végzi a szerző: „1943 mégiscsak vé-
get ért. És befejeződött vele a békeévek sora is, számomra pedig a család, 
az otthon, az ifjúság meghitt fogalmai.” Ez igazán meglepő. Szerinte 
1943-ban értek véget a békeévek. Dehát 1943-ban már millió meg millió 
ember vesztette el családját és otthonát, millió meg millió ifjúnak gyaláz-
ták meg ifjúságát, 1943-ban a végzet már beteljesült azon a „felsőbbren-
dűségi tudatú” történelmi osztályon, amelyért Vajay Szabolcs oly tehet-
ségtelenül rajong ebben a könyvében. Neki, mint sok más társának 1943 
még békeév volt, holott akkor már ezrek meg ezrek szenvedtek börtönben 
és koncentrációs táborokban, ezrek meg ezrek nyögtek a szalmán tífusz-
ban vagy pusztultak oktalanul mint katonák Ukrajnában. De ő a Park 
clubba járt, fausse a mondanité balkáni világát élte, mint a „póló-csizmás 
balkáni angolok” és most ezzel még el is kérkedik, ezt most nyilvánosan 
vissza is siratja. Már maga ez a tény bizonyság arra, hogy mennyire tehet-
ségtelen. 

Üssük föl könyvét másutt. Azt írja, hogy a Váci utcában valamikor ott 
voltak „a frissen ágyból kelt szép asszonyok és a bölcs mosollyal bandu-
koló feketecsuhás piarista atyák.” A szerző egy szóba írta, hogy „szépasz-
szony”, mert ez „tres chic“ és nagyon örül, hogy ezek a szépasszonyok 
éppen most keltek „frissen” az ágyból. Mi nem hisszük, hogy a bandukoló 
piarista atyák bölcsen mosolyogtak volna az ágyból kelt friss szépasz-
szonyokon, mert ez igen szomorú lenne. Annyi azonban kétségtelen, hogy 
nem bandukoltak ezek a piarista atyák. (Csupán a szerző bandukol „a 
szellemtudomány ösvényein”.) Az ehhez hasonló igékkel egyébként nincs 
szerencséje. Babits Mihályról például ezt írja: „Az élet útján egykedvűen 
baktat” De Babits Mihály nem „baktatott” az élet útján s főként nem egy-
kedvűen. Annyi gyötrelmen kevés költő ment keresztül, mint Babits. 
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Nagy testi és lelki kínjait keresztény hősiességgel viselte, nem volt „egy-
kedvű”. 

De térjünk vissza a piarista atyákhoz, akik állítólag bandukoltak a Váci 
utcában és ugyanakkor bölcsen mosolyogtak. Talán azért, mert nemcsak 
az ágyból frissen kelt „szépasszonyok” jártak arra, hanem – amint a szer-
ző írja – „a vastag fekete bottal biccenő Piret de Bihain Jenő – a 'Pircsi' –, 
vagy az egyik villásreggeliről a másikra igyekvő Gömöry Laiml László, 
Szőke Barna vörös Bugattíja, Lázár Feri fehér motorkerékpárja, a jobbra-
balra köszöngető Wablkampf Pubi...” Ennek a szerzőnek a szövegében a 
piarista atyák bandukolnak, a költő egykedvűen baktat, a 'Pircsi' pedig 
biccen. Ami a szöveg jelentését illeti, jobb ha nem is elemezzük. Ennek a 
társaságnak erkölcsi és politikai jelentősége abban állott, hogy az egyik 
képes volt több villásreggelin is megjelenni, a másik jobbra-balra köszön-
getett (igen hasznos művelet), a harmadiknak pedig fehér motorkerékpár-
ja volt. Ez igen megható! 

De a szerző nemcsak a „gondosan, ápolt testek parfőm-szagát” szereti 
a templom tömjénillatában és nemcsak a frissen, ágyból kelt „szépasszo-
nyokat”, hanem a meztelen modelleket is. Leírja,, hogy a római Via 
Marguttában, a festőművészek utcájában, a modellek lábáról „lekerül a 
topán, de az ingváll és a zizegő szoknya is. A modell a női szépség örök 
uniformisában vár.” Vagyis itt arról van szó, hogy egy ifjú hölgy mezte-
lenre vetkezik. Elég gyakori eset (és igen helyes), csakhogy ha megírjuk 
igen jól kell megírni, nem ebben a csizmadia és kéjgáz modorban. Mind-
azonáltal ne ijedjünk meg, mert ezeknek a művészeknek „a szerelem nem 
egy elhirtelenkedett ölelés.” Milyen kínos és nyomorúságos kifejezés. A 
szerző nem tudja, hogy mindent meg szabad és mindent meg is kell írni, 
de sohasem szabad ízetlennek és idétlennek lenni. Mert még ezt is írja: 
„Szívesen belesnék egy foghíjas zsalugáteren, nem vetkőzik-e éppen va-
lami csinosabb modell?” Az olvasóval azt akarja elhitetni, hogy ő milyen 
huncut legény, az ám a teremburáját! Mert ő beles a „foghíjas” zsalugáte-
ren! Neki „valami modell” kellene, „valami csinosabb modell”. Rómában 
csak ezt tanulta és csak ilyen gyatrán tudja leírni. De emelkedett is tud 
lenni, ad ám ő erkölcsi és politikai tanulságot is. Kijelenti, hogy a Via 
Margutta annyi, mint „Európa”. Sőt, nemcsak a Via Margutta, hanem 
maga a szerző is „Európa”. „Cinkosmód összetartunk” – írja. 

Közlöm a szerzővel, hogy a „cinkos” szó csakis bűncselekmények ese-
tében használatos. Remélem nem azt akarta mondani, hogy a Via 
Margutta meztelen modelljeivel összefogva irodalmi betyárbandát szán-
dékozik alapítani, amelynek céljai, hogy megcsúfolja az emberi szellemet. 
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Ám lássuk most egy másik cikkét, azt, amelyben egy füst alatt elintézi 
a feudalizmus kérdését. Azt mondja, hogy „fejünkhöz vágják ezt a vádat”, 
de „szakszerű tisztázással” ez a vád „sok tekintetben kivédhető.” És ő 
„kivédi”, ha nem is egészen, de „sok tekintetben”. Vajay Szabolcs szerint 
„a vádak alapja a tényleg létezett magyar oligarchia.” Ám ez az oligar-
chia, „a természetes kiválasztódás (sic!) egészséges, elvén nyugodott. 
Mint ilyen, semmiképpen sem sorolandó a világtörténelem rossz oligar-
chiái közé.” Szóval nekünk csupa derék, kedves, jóravaló oligarchánk 
volt, miközben nyúzták, pusztították, fosztogatták, a népet és botozták a 
jobbágyokat. A szerző ostoba megállapításával még csak vitába sem bo-
csátkozom. Azt állítja, hogy nem volt feudalizmus Magyarországon, de 
azért óvatosan hozzáteszi, hogy „közjogi értelemben” nem volt. Hát ép-
pen ez a baj! A feudalizmus, mint annyi más, csupán korcs formájában 
valósult meg nálunk, amikor európai küldetését már betöltötte. Ezután a 
magyar oligarchákat védelmezi. A politikai éretlenségre alig akad elké-
pesztőbb példa, mint ez a mondata: „Napjainkban is oligarchia a francia 
nagytőke, az északamerikai felső tízezer és a moszkvai Politbüró.” Mi 
sokkal inkább elítéljük a francia nagytőke vagy az északamerikai „felső 
tízezer” (micsoda olcsó demagógia!) túlkapásait, mint ő, az ellen mégis a 
legerélyesebben tiltakozunk, hogy a moszkvai Poliíbüróval vesse egybe. 
A francia munkásság sikeres sztrájkokat hajthat végre a nagytőke jogtalan 
törekvései ellen, képviselői ott ülnek a parlamentben, van szabad sajtója, 
gyűléseket tarthat és amikor szükséges védekezhet és tiltakozhat. Szeren-
csére ugyanez a helyzet az Egyesült Államokban is. A Politbüró esetében 
erről azonban szó sem lehet. A Politbürót inkább Csák Mátéhoz, 
Zselénszky grófhoz vagy Pallavicini Alfonzhoz lehetne hasonlítani, 
ugyanis az ö uralmuk alatt a nyomorult jobbágyságnak és mezőgazdasági 
cselédségnek éppúgy nem volt semmiféléi emberi jog, mint a Politbüró 
uralma alatt. Vajay Szabolcs ne tudná, hogy a jobbágyot nemcsak ura, 
hanem tisztje, sőt a hajdú is büntetlenül ütlegelhette!? (Asszonyát is.) 
Eötvös Károly írja: „Magyarországon földesúr még soha feleletre nem 
vonatott azért, mert jobbágyát tettleg bántalmazta.” Botozták a magyar 
parasztot és ezt nevezi Vajay Szabolcs „jó” oligarchiának, ezt veti ő egy-
be az amerikai és a francia nép mai helyzetével! 

De minek vitázni egy ilyen emberrel, aki a történelmet még mindig 
úgy szemléli, hogy „szakadatlan kék csermelyben buzog a vér”. Meg az-
tán efféléket ír: „Nápoly Ausztriával egyetemben hadilábon állt a király-
gyilkos francia forradalommal.” Elhallgatja, hogy nem Nápoly állott „ha-
dilábon” a „királygyilkos” francia forradalommal, hanem a népnyúzó 
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idegen zsarnokság, amely Nápolyban uralkodott. Nápoly és az olasz nép 
nem harcolt „Ausztriával egyetemben”, hanem véres és sikeres szabad-
ságharcot folytatott az osztrák zsarnokság ellen. Ez Vajay Szabolcsnak 
nem számít. Rómában csak a meztelen modelleket tanulta meg, Párisban 
pedig csak annyit, hogy a francia forradalom „királygyilkos” volt. Ilyen 
együgyű módon „egy füst alatt” elintézni a francia forradalmat igazán 
fölháborító tudatlanság. 

De csodálkozhatunk-e a szerzőn, ha ő a történelmet „a nemzedékről-
nemzedékre szálló felsőbbrendűségi tudat” szerint ítéli meg? Ennek a 
„felsőbbrendűségi tudatnak” a „hősiség” foglalkozás, az olykori jobbágy 
nyúzás szórakozás. Tehát csak szórakozásból nyúzták a jobbágyokat, de 
nem kell ezt rossz néven venni, mert az urak, akiknek foglalkozása hősi-
ség volt, csak „olykor” nyúzták őket. (Ez sem igaz.) Ehhez hasonló ledér 
szellemi megnyilatkozást alig láttunk az utóbbi időkben. De Vajay Sza-
bolcs esetében ez nem meglepő: az ő eszménye „a vára lovagtermébe 
szálló főúr”, aki „úri kedvtelésből ír”. Vajay Szabolcsnak nincs lovagter-
me, ahová alászállhatna, neki csak a coctail-partyk maradtak, amelyeken 
úri kedvtelésből megírt nevetséges közleményeit úgynevezett Madách-
díjjal tűntetik ki. (Ez is tűrhetetlen szokás az emigrációban: egyesek ál-
irodalmi ál-díjakat létesítenek, clubokat, egyesületeket, akadémiákat, szö-
vetségeket, cserkészcsapatokat alakítanak, amelyekben aztán egymást 
koszorúzzák és ajnározzák, elnökké és ügyvezető főtitkárrá választják, 
mert ha már maguk sem hiszik, hogy ők az irodalom, a politika és a neve-
lés mesterei, legalább ilyen módon másokkal szeretnék elhitetni ezt. Ezért 
elnökök és főtitkárok.) 

A várának lovagtermébe szálló főúr tehát ír, de „egykedvű közönnyel 
(már megint egykedvű a költő!) veszi tudomásul, hogy műve lát-é nyom-
tatást (az e kérdőszócska helyett majdnem mindig azt írja, hogy é, mert ez 
nagyon népies) – avagy az ajándék kösöntyű mellé rejtve az imádott 
hölgy kebelfodrai között örökre elvész az irodalom számára.” 

A szerző már megint veszedelmes talajra tévedt. A szagok, illatok és 
„zizegő” szoknya után most itt vannak a „kebelfodrok”, amelyek közé 
rejtve örökre elvész az irodalom „számára” a mű. Már látjuk is, amint az 
imádott hölgy keblei elfonnyadnak, fodrai ráncokká válnak és velük 
együtt fonnyad el az irodalom „számára” is a nagy mű, az ajándék kösön-
tyű mellett. 

Szerintem ebben a szövegben nem a fonnyadó kebelfodor a legmulat-
ságosabb, hanem a „számára”. Most megtanítom Vajay Szabolcsét arra, 
hogy nyelvünkben van részeshatározó is, amely azt fejezi ki, hogy valaki 
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vagy valami valamiben részesül. Kérdései: kinek, kiknek, minek, miknek. 
Olykor körülírjuk a „részére”, „számára” szavakkal, de nyelvünk szelle-
mében majdnem mindig a -nak -nek ragos névszót kell használni. Ezért 
nevetséges a szerző dedikációja is, amelyben ez áll: „Őszinte elismerés és 
köszönet gróf Sz. B. számára”, azonkívül: „Használati utasítás szerű va-
lami a nyájas olvasó számára”. Így nem szabad írni. Tessék a ragos név-
szókat megtanulni! 

De Vajay Szabolcs nem ismeri a tárgyas ragozást sem és a visszaható 
névmásokkal sincs tisztában. Tudnia kellene, hogy a visszaható névmás 
nemcsak rámutat a szóban forgó személyre, hanem sajátos módon vissza 
is mutat rá és kifejezi az egyes és többes szám három személyét. Nyoma-
tékos alakjait tehát így kell mondani: én magam, önmagam, ennen-
magam, te magad, tenmagad, tennenmagad, ő maga, önmaga, önnönma-
ga. Ezt nem veszi figyelembe, összetéveszti a nyomatékosan rámutató 
főnévi mutató névmást is az azonosító főnévi mutató névmással. Ezt írja: 
„Losonczy Anna és Léda éppúgy egytestvérek, mint ahogy végzetesen 
egy ama Úristen is, kihez Ady fohászkodik.” Ez nem igazi, de ez még 
nem lenne baj. A nagy baj, hogy a mutató névmásokat fölcserélte a bol-
dogtalan szerző. Ám még ez sem minden. Rosszul is írja. Azt kellett vol-
na írnia, hogy „amaz”, mivelhogy az „Úristen” szó magánhangzóval kez-
dődik. Hasonló vaskos hibát követ el, amikor ezt írja: „ama esztendőben, 
mikoron...” Nagyon patinásán akart írni, de miért nem írta legalább azt, 
hogy „amaz esztendőben”, hiszen amint látnivaló, az esztendő szó is ma-
gánhangzóval kezdődik. 

Vajay Szabolcs egyébként a közhelyek valódi mestere. Ilyen üres szó-
lamokban áll az egész könyv: „Történelmünk sok zivatart látott”. „RBánk 
bán nemzeti színjátékaink egyik legszebbike”. „Napjainak margójára”. 
„öÖrületesen fontos dolgok”. „Levél Tomiból”. „A főúrban, emberben és 
a költőben egyaránt”. (Petőfit Pintér Jenő még csak kétfelé vágta: Petőfi 
az ember és Petőfi a költő. Vajay Szabolcs már háromfelé szabdalja Ba-
lassi Bálintot, aki külön főúr, külön ember és külön költő.) 

Ez a szerző a szavak helyes jelentését és értékét nem ismeri, nyelvtu-
dása módfelett hiányos, előadásmódja zagyva, kusza, azonkívül fennhéjá-
zó, mint a javíthatatlan tudatlanok. 

Megelégeltem a kinyomtatott, elszánt butaságot, a bárgyú szövegek 
áradatát és figyelmeztetem nemcsak a szerzőt, de hozzá hasonló társait is, 
hogy ezentúl a legszigorúbban rendre utasítjuk a nagyképű és túlságosan 
nyüzsgölődő analfabétákat, akik – amint hallottam – „írni ugyan nem tud-
nak, de szerkesztőknek megfelelnek”. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Egy vajdasági magyar író regénye141 

Herceg János: Anna búcsúja. Testvériség – Egység Könyvkiadó vállalat, 
Újvidék, – 1955. 

 
A vajdasági irodalom az egyetemes magyar irodalom legfrissebb hajtása. 
Ezen a zsíros, fekete televényen sohasem érett be a szellem. A magyar 
irodalom határa legfeljebb Szegedig terjedt. Nagy szükségből ott még 
lehetett élni és alkotni. Ott élt Móra és Tömörkény. Élete végén Juhász 
Gyula is ott kötött ki. De senki sem ment délebbre Szegednél. Akit a sors 
azzal vert meg, hogy Tápétól délebbre született, az menekült onnan, te-
hetségét máshol, legtöbbször a fővárosban bontotta ki. Kosztolányi csak 
öregkori emlékeiben tért vissza a poros, álmos Szabadkához, Herczeg 
Ferenc a gentry kedvéért hamar elfeledte vajdasági sváb atyjafiait. 

Önálló irodalmi és szellemi élet csak akkor kezdődött ezen a területen, 
amikor a vajdasági magyarok kisebbségbe szorultak. A küzdelem a fenn-
maradásért, a magyar szóhoz, a magyar nyelvhez való ragaszkodás, ha 
nagyon szűk körben is, de megteremtette a vajdasági magyar irodalmat. 
Ebből az irodalomból nem lett halinába kötött „bestseller” Budapesten, 
hatása nem terjedt túl a Vajdaságon. Igaz, igényes nagy művek aztán sem 
születtek itt. Szenteleky Kornél szellemi gárdáját szétszórta a második 
világháború, mielőtt maradandót alkothattak volna. 1945-ben pedig min-
dent előéről kellett kezdeni. Ez a második kezdet talán még az elsőnél is 
nehezebb volt. A magyar nyelv használata elé az új jugoszláv hatóságok 
nem gördítettek ugyan akadályokat, de a mondanivalót már korlátok közé 
szorították. Csak az a magyar író számíthatott a sikert biztosító hivatalos 
elismerésre és támogatásra, aki regényét vagy novelláját ilyenformán 
kezdte: „És ekkor a partizán nekiesett a fasiszta torkának!...” Titónak a 
Kominformmal történt szakításáig ezért magyar nyelven is csak sablonos 
partizántörténetek és rossz rímeken bicegő „harcos” proletárversek láthat-
tak napvilágot. 

A Kominformmal való szakítás nem maradhatott hatástalan a jugo-
szláviai kisebbségi magyar irodalomban sem. A vajdasági magyar iroda-
lom akkor kezdett fellélegzeni, amikor Magyarországon a „szocialistarea-
lizmus” ürügyén megfojtották az önálló gondolkodást és partizán hősök 
hiányában a párt „pozitív” hőseinek ábrázolására akarták kényszeríteni az 

                                                           
141 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 2. számában. 



 

478 

írókat. A jugoszláviai magyar író kezét már nem kötötték meg hivatalo-
san, nem avatkoztak témaválasztásába, nem szóltak bele jellemábrázolá-
sába sem, és nem kérték számon se a partizán, se a pozitív hőst. 

Herceg Jánosnak, a Híd szerkesztőjének nemrég megjelent regényén 
megérzik ez a nagyobb írói szabadság. „Anna búcsúja” tulajdonképpen 
arról szól, hogy az ausztriai láger-nyomorúságból hazatért fiatal festőnő 
otthon sem találja meg élete értelmét. Nem tud lelkesedni az épülő szocia-
lizmusért. A régi világból ittmaradt édesapja és barátai, a pap s az orvos 
csak dörmögni, panaszkodni tudnak. Gyermekkori mezítlábas játszótársa, 
Péter, akinek biztatására hazajött, a munka rabja, csak az állami vállalat 
fejlesztésével törődik. Érzéketlen az élet szépségei iránt, elfogadja ugyan 
Anna szerelmét, de az érzelmeket nem tudja viszonozni. A kisvárosi ér-
telmiségi emberek élete ezután is olyan áporodott, mint régen. Az öre-
gebbek visszahúzódnak ókonzervatív nézeteik mögé, a fiatalabbak egy-
más közt egy-egy lekicsinylő, gúnyos megjegyzéssel intézik el a szocia-
lizmust. A pártemberek és az új értelmiségiek sem makulátlanok. Rácz-
Feketéről kiderül, hogy képmutató fia, aki vállalati igazgatóvá lett, sik-
kasztásért két évet kap. A szegényparaszt lányából lett tanítónő, Rozika 
beárulja taninőtársait az igazgatónak. A regény egyetlen „pozitív hőse” 
már nem is ember, hanem érzéketlen gép. A történet legrokonszenvesebb 
alakjai Annán kívül, valószínűleg az író szándéka ellenére, a három öreg: 
Anna apja, az orvos és a pap, bár ez utóbbit érősen a megszokott kommu-
nista minta szerint ábrázolta, a szerző. 

Anna öngyilkosságát végső soron a nyomasztó kisvárosi környezet 
okozza. Kár, hogy a szerző erejéből nem futotta a szerelmi tragédia mé-
lyebb és emberibb ábrázolására. S végül, ha már festőnőnek tette meg 
hősét, miért mondat vele semmitmondó szólamokat a művészetről? Így 
Annának csak emberi tragédiáját sikerül elhihetően ábrázolnia, de a nőét 
és művészét nem. 

A könyv egészében mégis hiteles képet ad a vajdasági magyarok életé-
ről, sokkal hitelesebbet, mint a tucatszámra gyártott hazai „szocialista-
realista” regények a magyar társadalomról. Herceg János tehetséges író, 
akinek munkásságát érdemes figyelemmel kísérni a Vajdaság határain 
kívül is. 
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JANUS 
Róma, 1866142 
Hyppolite Taine „Utazás Itáliában” című könyvéből valók az alábbi rész-
letek. A híres francia történész egykori helyzetképe ma is nagyon tanulsá-
gos. Magyarázatot ad arra, hogy miért hanyatlanak egész Európában a 
kereszténység címe alatt indított politikai mozgalmak. 

„...Ebben a városban a népnek tilos az igazi művelődés. Utazni a Pápá-
tól kapott útlevél nélkül lehetetlen, ezt azonban a leggyakrabban megta-
gadják. Hallottam egy olasz művészről, aki nemi utazhatott Parisba. 
„Menjen csak, ha akar, de vissza nem térhet!” Attól tartottak, hogy pogy-
gyászában liberális eszméket hoz Párisból...” 

„... Aki sokat olvas és tanul, bárha csupán otthoni magányában, rendőri 
felügyelet alá kerül. Ekkor aztán állandóan gyötrik, szüntelenül házkuta-
tásokat tartanak nála, tiltott könyveket keresve. Azzal vádolják, hogy 
szeméremsértő képeket tartogat házában. Megszabják neki, hogy este az 
Ave Maria elhangzása után házába térjen. Ha csak egyszer is megszegi a 
rendelkezést, börtönbe vetik...” 

„... Itt mindenkinek megvan a maga protektora: pártfogó nélkül még a 
legkisebb ügyet sem lehet elintézni. Bírói eljárást csak akkor indíttathat 
valaki, járandóságát csak akkor hajthatja be, jószágait csak akkor tarthatja 
meg, ha van protektora. Ez itt a protekció birodalma. Szükséges, hogy 
legyen szolgálatodban vagy családodban egy csinos és kívánatos nő: ez 
esetben a legzavarosabb ügyekből is oly ragyogóan kerülsz ki, mint a hó... 
Az élet itt szakadatlan küzdelem: csakhogy e küzdelem a föld alatt folyik. 
A papok kormánya fél a botránytól: brutális és nyílt erőszakkal sohasem 
járnak el. Szakszerűen és csendben aknázzák a talajt és csapdát vetnek, 
melynek kattanását olykor tíz esztendőre számítják ki ...“ 

„... A kezdeményezést és a cselekvést rossz szemmel nézik, tehát a lus-
taság általános... A baksis-rendszer uralkodik mindenütt ebben a város-
ban... A papok kormányának hatása elcsüggesztő és leverő. Az embert 
lealacsonyítják, rettegésre szoktatják és arra, hogy alázatosan kezet csó-
koljon a papoknak. Így a nemzedékeken keresztül, mint gazot szaggattak 
ki belőle minden férfias ellenállást, méltóságot és erőt. Aki mégis megőr-
zi e tulajdonságokat, kíméletlenül eltiporják. ... Könyvek és újságok kül-
földről ide nem érkezhetnek. A modem könyvek hiányzanak...” 

                                                           
142 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 2. számában. 
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„...A plébánosnak jogában áll beleavatkozni minden dolgodba ha még 
nem vagy házas ember; megtilthatja, hogy fiatal szolgálólányt fogadj 
föl143. Megtilthatja azt is, hogy fiatal hölgyeket látogass, akik még haja-
donok. Tilalmainak foganatosítására rendelkezésére áll a csendőrség és 
tetteiért senkinek sem tartozik felelősséggel, egyedül a Helytartó Bíbo-
rosnak. Egy olyan rómainak, aki plébánosával nincs jó viszonyban, Ró-
mában élnie lehetetlen...” 

                                                           
143 A fiatal szolgálólányokat, mint az egykorú olasz írók munkáiból tudjuk, a klérus 

nagyrészt magának tartotta meg. 
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BIKICH GÁBOR 
Keresztény nemzeti költészet144 

(Folytatás) 
 

5 
Most vizsgáljuk meg, hogy Horváth Béla mennyiben nemzeti költő. 

A „nemzeti” jelzőhöz tapadó rossz emlékekről már beszéltem. A jó 
emlékek: Zrínyi, Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy Károly, Bajza, Vörös-
marty, Petőfi. Aztán a gyerekkor: március kedvező szele s a kokárda, me-
lyet Petőfi vagy Kossuth képével a közepében, sovány kis mellkasunkra 
tűztünk. Mit törődtünk szegény, rosszul fizetett tanáraink hazafias szóla-
maival A gyermek igazi társai lángelmék. Én a Nemzeti Dalt úgy elsza-
valtam harmadik elemista koromban, hogy társaim szeme, de az enyém is 
könnybe lábadt a lelkesedéstől. Azóta, világosabb elmével tudván mind-
azt ami akkor csak derengett szívemben, meg is tudom indokolni, hogy 
miért van joga a napvilághoz, mint mindennek, ami valóban él, a mi haza-
fias költészetünknek is. 

Ám ne essünk tévedésbe. Aki semmilyen egyéni tulajdonságára büszke 
nem lehet, azzal táplálja dölyfét, hogy születésétől fogva angol vagy 
nemzedékek óta ilyen vagy amolyan származék; akit magános gyöngesé-
ge furdal, de hitványságát megvallani önmagának is fél, az falkákba, pár-
tokba verődik, mint a farkasok és nemzeti zászlót lobogtat, vagy a nyilai-
tól megfosztott kereszttel kaparja ki gesztenyéjét. Én nem az ilyen, érdek-
szövetkezetek honfi-búvá kendőzött elfogultságaiért fúvom a trombitát. 
Az igazak fájdalma pedig, mely szeméremből gyakorta gúny és öngúny 
mögé rejtezik – nemzeti költészetünk sok remekműve között Horváth 
Bélának „A honfi búja” című verse is tanúskodik erről –, az én szerény 
védelmemre nem szorul. Hogy mégis belé kell ártanom magam, azt azok-
nak az ifjú társaimnak a rovására írja a türelmetlen olvasó, akiket a lel-
kendező kamaszkor már külföldön kezdett sárgítani, mint a zölden lesze-
dett banánt. E fiatalemberek ugyanis, a mi szenvedélyes nemzeti költésze-
tünk párját idekünn seholse lelvén, vagy attól bátortalanodva el, hogy e 
költészet villogása mihelyt idegen nyelvre fordítjuk megfakul, már-már 
azt hiszik, hogy irodalmunk legjavát meg kell tagadniok vagy legalább is 
a XIX. század lomtárába utalniok. Ezek a nyugaton nyalakodó, ám foga-
dott dajkájuk csecséből se mindig a legjobb tejet szopó gyermekek, akik 

                                                           
144 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 3-4. számában. 
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sokszor már új anyanyelvükön akarnának álmodozni arról, hogy „két-
nyelvű” vagy éppen idegen írók is lehetnek, egy napon nem a hűség, ha-
nem a logika ellen vétenek. A francia, az angol, az olasz, vagy a spanyol 
irodalamból tanulták-e, hogy a művek értékét tárgyuk, a témák hierarchiá-
ja szabja meg? Az irodalom módszer, nyelv. Mindenkinek az igazát szol-
gálja, aki élni tud vele. Következésképpen minden irodalmi mű csak ön-
magából ítélhető meg, aszerint, hogy önnön törvényei hozták-e létre, 
hogy e törvényekhez maradt-e hű. Különös, hogy ezt még ma is hangsú-
lyozni kell. De talán messzebbre jutok e nyugati műveltségű úrfiak meg-
győzésében, ha külföldi szerző tekintélyére támaszkodom. Henry de 
Montherlant – ha ugyan a magam egynyelvű emlékezetében jól ragadt 
meg – ezt írta valahol: „On reconnait un ecrivain digne de ce nom a cette 
part essentielle de lui-méme qui frappe en lui pour qu'il il la tire au jour.” 
Nyers fordítása így hangzik: Író, ki e nevezetre méltó, énjének arról a 
lényeges hányadáról ismerszik meg, mely bennsejében kopogtat a napvi-
lágért. Van ugyanis író, aki nem énje legjavával ír. Vagy azért, mert való-
di javakkal nem rendelkezik, vagy azért mert a törtetés, tévedés, megal-
kuvás vagy jóakarat eltorlaszolta eredeti útját. A nemzeti lantot is sokan 
nyaggatták azért, mert semmilyen egyéni mondanivalójuk nem lévén, a 
beléjük szorult ír- és hírvágy csak a hazafias költészet jól kitágított szele-
pén füttyenhetett ki belőlük. Olyan írót is láttunk már, nem egyet, aki 
nemzeti költészet címén valamelyik zsarnokság váltakozó céljait szolgál-
ta. (A fasiszták általában hazafiaknak tartják magukat, a kommunisták, 
hogy a nacionalizmus, sőt sovinizmus erőit is szekerükbe fogják az úgy-
nevezett „szocialista hazaszeretet” émelyítő hazugságait hirdetik.) 
Montherlant idézett mondata tehát azt jelenti a mi gyermeteg vitánkban, 
hogy akinek nem fonó magja, és kiömlő lávája a hazaszeretet, az versbe 
szedésével is hiába vesződik. De azt is, hogy annak aki népe fönnmaradá-
sát, és vele a nyelvét, melyen írnia adatott, munkálva kívánja, ne rójuk fel, 
ha történetesen nemcsak az egyéni halál metafizikai problémáival viasko-
dik, hanem annak a tömegsírnak a képzetével is, amely hiszen – ennyit 
haladt a világ Vörösmarty óta – ma már a népek hazáját is elnyelheti. 

Horváth Béla hazafias költészetét hiteles, Vörösmartyéval rokon, nagy 
szenvedély fűti. Ám ezt a rokonságot anakronizmusnak hinni együgyű-
ség. Horváth. Bélának, mint nemzeti költőnek éppen az a legnagyobb 
érdeme, hogy a hazai közösség tudatában élő örök formákat és története-
ket szerencsésen ötvözi a politikai pillanat követelte mondanivalóval és 
önnön szívének egyszeri felbuzdulásával. (Ha nem tévedek, a klasszikus 
példa se más: a jó mű általános is legyen, egyéni is; örök érvényű és még-
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is egyetlen pillanat szülötte.) A szóban forgó verseskötetben talán leg-
szebben példázza ezt a, „Mohács körül...” kezdetű költemény. A költő 
1939 október végén Hidasra utazott és ott, nem messze a mohácsi csata-
mezőtől, végignézte amint a magyarországi volksdeutsch szervezet orszá-
gos szemlén vonult el vezére, Dr. Basch Ferenc előtt. A nemzeti balsors 
jelképévé vált színtérén lejátszódó újabb baljós esemény is jelképes ér-
telmet nyert képzeletében és hazatérve a „Mohács körül...” című kis re-
mekművet írta. Ezt a költeményt érdemes elemeznünk. 

Mohács körül a föld kövér 
Megöntözé a honfi-vér 

Az első két sor, mint látjuk, Arany János alig módosított sor-végeit 
csendíti össze „A walesi bárdok”-ból. Szívünket már ez a felismerés is 
kegyelettel tölti. A következő két sor varázslatos, ritka asszonánca azon-
ban váratlanul a költő mély, egyéni fájdalmával búg fel, egyszersmind 
előkészítve a költemény végét, ahol dalnok és hallgató a maga csontjait is 
odaképzeli a porladó hősök hamvai közé: 

A csontokat a televény 
Altatja szépen, feketén. 
Itt nyugszik a birodalom  
A szekszárdi domboldalon,  
Itt elterült az én hazám  
A menthetetlen vég-csatán. 
Vigadjatok, telepesek.  
Hazám ide temetkezett, 
Itt megtelik a mély verem  
S virágot itt a vér terem. 

A második szakasz döbbent, nagy megállapításait a hosszú, játékos rí-
mek hideg iróniája mesterien egyensúlyozza ki, bevezetve mintegy a 
harmadik szakasz első két sorának Basch Ferencékre vonatkozó keserű, 
gúnyos kifakadását. Ez a gúny a harmadik szakasz két utolsó sorától 
kezdve fokozatosan tér vissza a fájdalom komolyságába, melyet a termé-
szet duzzadó, színes, őszi pompája az ellentét erejével fokoz. 

Kövéredik a teli rét, 
Illatoznak a venyigék, 
Porladoznak a koponyák  
Minden időn és koron át. 
Itt minden tér egy temető, 
A zöld mező, a hegytető, 
A szőlődomb pirosodik  
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S piros vértől piros a sík. 
Kicsattannak a pipacsok, 
Mert a Csele is kicsapott, 
Vértől dagad az a dagály  
És benne ring a bús király. 

Ekkorra a költő haragja is újra fölébred, de nem gúny színezi többé, 
hanem a fájdalom méltósága; 

Hát európai nemzetek, 
Az én hazámra nézzetek, 
Itt hull a nép egy ezrede, 
A föld azért oly fekete. 

A következő szakasz mégegyszer összefoglalja a nemzet balsorsát. Ezt 
az összefoglalást, mondhatnék, zeneileg az hangsúlyozza, hogy az első és 
az ötödik szakasz sorainak ismétlése, illetve változatai; 

Kidől a vér s a föld kövér. 
Minden terünk egy csatatér, 
Minden helyünk egy temető, 
A zöld mező, a hegytető. 

A bárom befejező szakasz a költő személyes jogfosztottságáról, és sze-
génységéről panaszkodik, jobban mondva: egy magyar költőéről, aki az 
ihlet percében egész népével azonosítja magát. Ez a szegénység és jog-
fosztottság a költemény lázas, de az olvasót nyomban meggyőző logikája 
szerint, közvetlen következménye a mohácsi vésznek. A szakaszt („Nin-
csen szólásom, nincs jogom”) a cenzúra kihagyatta az egykorú kiadásból, 
előzékenyen igazolva ezzel is, hogy Horváth Bélának valóban nem volt 
szólása abban az időben. A költemény két utolsó sorában az első szakasz 
harmadik és negyedik sorát is önmagára vonatkoztatva hozza vissza a 
költő, tulajdon halálát ígérvén minden baja és bánata ellen. 

S én, űzött, árva maradék  
A magyar földre hajlanék, 
A csontokat szólítanám, 
Hol vagy hazám, dajkám, anyám? 
De nincsen földem, nincs helyem, 
Az édes haza nincs velem, 
Nincsen szólásom, nincs jogom, 
Se udvarom se birtokom. 
Így járok, reménytelenül, 
Míg csontom is megfeketül, 
Míg elfogad a televény  
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És altat szépen, feketén. 
Mint ebből a költeményből is kitűnik, Horváth Béla nem értett egyet az 

ország akkori vezetőivel és német kisebbségünk nemzeti szocialista, 
nagy-német szervezkedésével. Egyik versében Szent Istvánnal, a „régi 
gazdával”, akire a Szent-Király-Szabadján eltöltött gyermekkor jogán 
olyan családias meghittséggel gondol, akár a veszprémi kanász-szépa-
póra, ezt a parancsot hirdetteti ki: 

Pusztító pogányok pusztuljanak innen, 
Vadásszatok rájuk az én hegyeimben! 

Ma az emigrációban sokan furcsán magyarázzák Horváth Béla effajta 
verssorait. Szemforgató módon azzal vádolják a költőt, hogy a nemzetisé-
gek elleni gyűlölködés vezette és hozzájárult ahhoz, hogy népi németeket 
kitelepítettek Magyarországból. Elfelejtik azt a mellékkörülményt, hogy 
Horváth Béla az új pogányságnak éppen azokkal a képviselőivel kevere-
dett harcba, akik magyar állampolgároknak nem is csak Magyarország-
ból, hanem az élők sorából való kitelepítésén fáradoztak. Ha ostoba vád-
juk nem általános derültséget kelt, akkor bizony mi is attól tarthatunk, 
hogy az imperialista orosz kommunizmussal szemben kifejezett idegen-
kedésünket az orosz nép elleni izgatásnak minősítik egy szép napon. Azt 
is jegyezzük itt föl emlékeztetőül, hogy Horváth Béla – mint az az atyai 
jóbarátom, aki a német megszállás alatt nem hagyta el budai otthonát, de 
önkéntes rabsága alatt nemes gyakorlatul a Faust első részét fordította 
magyarra –, a horogkeresztes őrjöngés idején fordította le a valódi német 
kultúra remekművei közül például Angelus Silesius verseit. Mert a becsü-
letes embernek – akárcsak ma idekünn az orosz imperializmus és az 
emigráció reakciós csőcseléke ellen – akkor is legalább kétfelé kellett 
küzdenie. 

A zsidóüldözés ellen harcoló Horváth Béla például nem tétovázott 
megbélyegezni a zsidóságnak azt az áttért, tehetősebb és befolyásosabb 
rétegét, amely az első zsidótörvény idején magát a kivételezettek közözz 
tudván, nem átallotta cserben hagyni az első áldozatokat, „a Wesselényi 
utca népét”. 

A nemzeti dalnok faladata e kettős bátorságon kívül is kettős. Bírálnia 
és buzdítania is kell nemzetét. Horváth Béla mind a két feladatnak megfe-
lelt, ha népét fölráznia, hathatós cselekvésre indítania az adott körülmé-
nyek között, mint költő-társainak, neki sem sikerült. Szavainak éppen ez a 
hasztalan volta sír és jajong egyik legszebb korholó versében: 

Ti boldog költők, franciák és angolok, 
Hazámban én hazátlanul csatangolok. 
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Levertem a bolondokat, a koszorút fejemre tettem, 
De látom én, hogy minden menthetetlen. 
Mert gyáva népnek nem kell a szabadság, 
Csak nézi, hogy a jobbakat akasszák. 
Nem rak tüzet, ha megjön a havas tél  
S a dombokon kevélyen áll a kastély. 
Nem rak tüzet, rettegve jár az erdőn, 
A csendőröket kerüli didergőn, 
A püspök úrtól egy taliga fát lop  
És cipeli az őrök szolgaságot. 
A szabadságról minden századon lekésett, 
A kocsmában kinyíltak itt a kések, 
A döngölt földön szolga-vér szivárog  
És bólintanak rá a kis-királyok. 
Hát európai költők, tiszteljetek engem: 
A szabadságot én süket fülekbe zengem. 
E nép közé idézem én a lázadás ragyogó angyalát, 
Itt jajgatom a forradalom hasztalan dalát! 

Ennek a versnek az a legfőbb jótulajdonsága, hogy fölindult keserűsé-
gében is megőrzi a magyar remekművek képszerű realitását. („A püspök 
úrtól egy taliga fát lop”, „A kocsma döngölt földjén szolga-vér szivá-
rog”.) 

Ilyen nagyszerű költeményekre mondják még ma is egyes menekült 
kritikusok, hogy „nem értünk velük egyet”, vagy, nemes felháborodással: 
„a nemzet: védtelen”. Mintha az efféle versek csak kedvtelésből, a költők 
izgága bolondosságából születnének és nem a való tények mérlegelésén 
támadt mély szomorúságból. „Érted haragszom,, nem ellened”, mint a 
költő barátja, József Attila is mondotta. Egyébként: érdekes jelenség, 
hogy azok akik Horváth Béla ostorozó verseitől ma elhúzzák a szájukat, 
azok Berzsenyi vagy Petőfi korholó haragjában semmi kivetni valót nem 
találnak. Horváth Béla is derűsen várhatja az idők múlását: csak meg kell 
halnia és talán még ezek az irodalmi fajankók is, de szellemi utódaik 
mindenesetre tisztelni fogják. 

De idézzünk a nemzeti dalnoknak azokból a vigasztaló soraiból is, 
amelyek megható és dédelgető túlzással magasztalják föl a szegény Ma-
gyarországot: 

Te latén csipke-bokra, 
Hazám, te égi üzenet, 
Reméltem fényes tüzedet  
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Ragyogni századokra! 
vagy: 
Te hihetetlen, halhatatlan, 
Megvíhatatlan Magyarország, 
Te nemtelen világon bujdosó nemesség, 
E kárhozott koron te zengeted szét  
Lelkednek égi dallamát és emberi eszméd. 

Megindító ez a szerétéből fakadó nagyzási hóbort. Ámbár ki tudja? E 
sorokból talán már a bujdosás tapasztalatai is kicsengenek. Mi idegeneket 
olyan boldogan majmoló, szegénnyé és vidékivé züllesztett nép fiai, ki-
vetve hazánkból és vándorlásra kényszerítve, napról-napra tapasztaljuk, 
hogy kelletlen vendéglátóinknál legföljebb ha útlevelünk minősége tesz 
kicsinyebbé. Nemzeti hibáinkat a két világháború és ellenfeleink ügyes 
forgolódása világszerte ismeretessé tették. A mi önérzetünket azonban 
bízvást emelheti, hogy e hibákat mi magunk is inkább lódítottuk, mint 
lepleztük. Mi törhetetlenül ragaszkodunk ahhoz a meggyőződésünkhöz, 
hogy a gyógyulás útja önnön kérlelhetetlen bírálatunkkal kezdődik. Ám e 
hitünket és gyakorlatunkat a legnagyobbnak hirdetett népek is csak elvét-
ve osztják. Igazi köztünk is jócskán akad, aki múltunk fogyatékosságai-
nak nyílt föltárását „saját fészkünkbe való piszkításnak“ nevezi. Legjobb-
jaink azonban úgy őrzik a nyilvános önvizsgálat nemes szokását, mint egy 
felsőbb erkölcsi rend egyetlen kapuját. Érdemük annál nagyobb, minél 
inkább tudják, hogy az értelem és szabadság hanyatlása szomorú korunk-
ban nem magyar, hanem általános jelenség – már a két világháború között 
is az volt – és minél világosabban észlelik, hogy a mi sokszor fölhánytor-
gatott sovinizmusunk, ha nem jobb, nem is rosszabb bármelyik szomszé-
dos vagy távoli, kicsi vagy nagy nemzet – nevezzük udvariasan – haza-
szereteténél. Igaz: kis és vesztes nemzetek vétkei mindig nagyobb súllyal 
esnek a latba. Bárdossy volt magyar miniszterelnöknek például mindenki 
méltán vethette szemére, hogy Magyarország nevében önkényesen, még 
az akkori parlament megkérdezésétől is eltekintve, hadat üzent az Egye-
sült Államoknak. Ennek az intézkedésnek nem is annyira törvényellenes 
voltát, mint inkább hebehurgya ostobaságát csodáljuk. De vajon enyhébb 
baklövés volt-e Roosevelt elnök végzetes rokonszenve a derék Józsi bácsi 
iránt? A kis nemzetek ballépéseinek legalább az az előnyük is megvan, 
hogy inkább önveszélyes jellegűek. Ami nem jelenti azt, hogy a lehetőség 
szerint ne éljünk velük mértékletesen. Aki nem elég erős, akinek nincsen 
nagy hadserege, az legalább okos legyen. 
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Erre itt csak azért tértem ki, hogy a nemzeti költészet még egy fontos 
követelményére szót kerítsünk. Figyelmünkre valóban érdemes hazafias 
költő ugyanis csak az lehet, akinek a „vallása”, mint az Isten előtt álló 
Pázmányé Vörösmarty híres versében, nemcsak „a haza”, hanem az „em-
beriség” is, aki a fogalmaknak inkább tágítása, mint szűkítése felé halad-
ván, egész világ üdvét keresi. Keresztény költő, akinek a világmindenség 
is csak átmeneti otthona, beérheti-e itt a földön kevesebbel? Horváth Béla 
1945-ben írt verse, „A győzelem”, vagy régebbi riasztó látomása, az 
„Utolsó jelenések” elég bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy ennek a 
hazafias költőnek az egész vergődő emberiségért is gondja van. 
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Horváth Béla, mint minden igazi költő, szenvedélyesen hisz a szavak 
varázslatában. Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy – mint 
egész nyelvész-költő nemzedéke – e varázslat titkát és tudományát ne 
kutassa. A Kosztolányi szorgalmazta nyelvtisztító mozgalom híve. Tudja 
ugyan hogy nyelvünk tisztasága nem az idegen eredetű szavak elkerülé-
sén múlik, de ragaszkodik ahhoz a vitathatatlan jogához, hogy a minden-
napi használatban természetesen változó, romló-javuló nyelvet a maga 
költői ízlésén szűrve meg, műveiben véglegessé, mozdulatlanná nemesít-
se. Cs. Szabó László is említi, hogy nincs ma költőnk, akinek az ékes, 
tiszta beszédre Horváth Bélánál nagyobb gondja volna. Eredetileg is tisz-
tán öröklött dunántúli nyelvét ez a szakadatlan gond keményen csillogó 
tökéllyé csiszolta. Berzsenyi és Vörösmarty férfias nyelve ez: igazi erejét, 
izmos hajlékonyságát a mondanivalótól mintegy elvonatkoztatva, műfor-
dításaiban figyelhetjük meg leginkább. De versei is bőven szolgálnak 
gyönyörködtető példával. Egyik költeményét így kezdi: 

A végtelenbe vadlibák  
Libegnek lassúdon, 
A dolgod is, te nagy világ, 
A ködben elsuhan. 
 
Kihűl a forró buzgalom, 
A lángoló salak, 
S a csillagokat kutatom, 
Hová is omlanak? 

Mily biztos hangütés! A bevezető természeti kép az; 1 betűk és a zön-
gés ajakhangok dallamán megeleveníti, maga is föllibben, mint a vadlibák 
és elménket könnyedén emeli a misztikus tartalomig. Ha a költészetet 
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formára és tartalomra lehetne osztani, azt mondanám, hogy Horváth Bélát 
keresztény költővé műveinek formája még tartalmuknál is inkább teszik. 
Ebben a formában a szentek realizmusa és misztikus vágya olvad össze. 
Oly kettősség ez, melyre csak a legnagyobb költészet képes: 

Testem még él, de mintha nem is élne, 
Két oldalon két arkangyal kísérne, 
Az égi dombok csillogó vizére  
Vezérel engem az Egek Vezére. 
Sírgödröm tündököl, ha belenézek, 
Nem rág belém a pusztulás, a végzet, 
Nem sárgít meg a sorvatag enyészet, 
Mert ölve lettem itten én egészebb. 
Engem megölni senkisem tud immár, 
Belém nem kaphat semmiféle kín már, 
A vállaimra égi rózsa ring már  
S az örök élet lassú vize himbál. 

Hogy írás-modora és gondolkodás-módja is mennyire tiszta, vagyis 
keveredés nélküli magyar, azt egy másik idézettel szeretném bebizonyíta-
ni. A „Hajnali kivégzés” irodalmunk legjellemzőbb jótulajdonságait pél-
dázza. Mikes Kelemennek Rákóczi haláláról szóló levelei, Bethlen Mik-
lós jegyzete a költő Zrínyi Miklós vadász-balesetéről, Karinthy „Martino-
vics” és Kosztolányi „Kivégzés” című verse – hogy csak néhány sebtében 
kiragadott példával éljek – a tárgy és az írói alkatok különbségének meg-
felelően, mégis ugyanazzal az eszközzel indítanak meg bennünket, vagyis 
a valóság mozzanatainak egyszerű, érzékletes felsorolásával. Horváth 
Béla költeményének második felében ez a realizmus a keresztény vérta-
núság látomásával egészül ki. 

Mezítláb, hajadonfőit  
Az udvaron agyonlőtt 
 
Rab egyet még vonaglik, 
Mint egy sóhaj, csak annyit. 
 
Dróttal van megkötözve, 
Azért nem roskad össze, 
 
Csak megroggyan a térde. 
Jaj, vége van már, vége. 
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De nyomorult cölöpjén  
Kigyűl a szent örök fény, 
 
Szétloccsant homlokába  
Csorog a nap sugára, 
 
Véres és vad tarajjal  
Süt homlokán a hajnal 
 
S forróbb ez a kegyes lény, 
Melegebb, mint a vére, 
 
Ragyog lecsukló testén  
S koszorút köt fejére. 
 
Meghalt, mivel keresztény, 
Kiontatott a vére. 
 
Uram, ítéletedben  
Emlékezzél nevére! 

És álljon itt mégegy vers. A keresztény részvétnek, borzasztó sejte-
lemnek és – megintcsak – a valóság részleteinek tökéletes ötvözete. Ne-
kem kicsordul a könnyem, ha olvasom. 

A huszti pályaudvaron  
sötéten áll egy sor vagon. 
 
Géppuska minden oldalon  
és komor katonák. 
 
Vasúti lámpa leng, a tompa vas kong. 
A hallgatag mezőn holló-raj suhog át,  
mivel hogy ők már érezik az árok 
 partján kivetve azt a szegény öreg asszonyt, 
ki reszkető sovány kezével szedegeti bádog  
csajkából az utolsó vacsorát. 

Horváth Bélának ebben az új kötetben, sajnos egyetlen elbeszélő köl-
teményét, „A kis kanász viaskodását”, mely a dunántúli mesevilág népies 
kereszténységének szerencsés foglalatja és verstanilag is nagyon érdekes 
– két tizenkettes sorra mindig két tizenegy-szótagú üt rá, andalítóan meg-
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gyorsítva az elbeszélés ütemét –, már csak említeni tudom. Két sort mégis 
ide kell iktatnom belőle. Kosztolányi telitalálatnak mondta volna. 

Dagadtak a disznók szépen, vastagon, 
Arany-sörte serkent lusta hasukon. 

A műfordításokról szólva elsősorban a költő tájékozódását kell dicsér-
ni. Nem akarom itt vizsgálni, hogy a Nyugat versfordítói sok arra érdemes 
művön kívül miért Albert Samain fordításában versengtek egymással és 
miért fordítottak újra – Vargha Gyula után! – olyan gyönge költőket, mint 
Sully Prudhomme. Horváth Béla, igaz, már az ő hibáikon is okulhatott. 
Okult is. Kötetében a latin, olasz és német költészet legjobb verseiből 
kapunk – sajnos csak ízelítőt. Horváth Béla sok műfordítása a keresztény 
himnuszok javarésze is, még kiadatlan. A most kiadottak közül én legin-
kább a Jacopone da Todi, Leopardi és Savonarola fordításokat szeretem. 
„A végtelenség” fordításával más magyar költő is megpróbálkozott. A 
pálma elvitathatatlanul Horváth Béláé. Nagy szolgálatot tett a magyar 
irodalomnak azzal is, hogy a középkori latin költészet nem szigorúan vett 
egyházi terméséből is fordítgatni kezdett. Petrus de Corbilio „Conductusa 
a Bolondosok ünnepére” elbűvölő. Ezen a területen sok nagy feladat vár 
még rá. De szólanunk kell Horváth Bélának Aquinói Szent Tamás, Szent 
Ambrus és Prudentius himnuszából készített fordításairól is. Nem kiseb-
bíthetjük Babits Mihály vagy Sík Sándor ezen a téren végzett munkássá-
gát. Horváth Béla fordításainak azonban vannak kétségtelen előnyeik. 
Babits egyik-másik himnusza mintha túl irodalmiasan hangzanék, Sík 
Sándorból itt-ott, a lendület hiányzik. Horváth Béla fordításainak teológi-
ai pontosságát a tudós elme örömmel érti, de – ahogyan a szent doktorok 
akarták – az együgyű hívő, a népies hallgatóság is könnyen követi. A sza-
való öröme bennök a hibátlan ritmus, a zsolozsmázóké, hogy a szavak és 
szótagok vidám hűséggel hajlanak az ősi dallamokhoz. 
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Mit kell még elmondanom? Ennek az írásnak az elején, holtvízhez, 
visszafelé folyó limányhoz hasonlítottam a bujdosó állapotát. Ebből a 
nyavalyából egyetlen menekvés van: száműzetésünket sokszorosan meg-
hosszabbított tanulmány-útnak fogni fel. Horváth Béla élt ezzel az orvos-
sággal. Olasz tudását tökéletesítette, kolostorok kincses könyvtárait bújta, 
kéziratok után kutatott, írt és fordított. A közé a meglepően kevés író közé 
tartozik, aki nem züllött, hanem tanult és gyarapodott, amióta megszokott, 
otthoni körétől elszakadt. 
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Ám, hogy ne csak dicsérjük és mert keresztény költővel van dolgunk, 
szólaljon meg az ördög ügyvédje, az Advocatus Diabeli is. 

Horváth Bélából olykor, ha első lendületét kiadta, hiányzik a türelem 
ahhoz, hogy műveit végső tökélyre fejlessze. Így a kötet egyik legna-
gyobb lélekzetű költeményét, a Genováról szóló hatalmas ódát, mely 
mostani állapotában is újabbkori költészetünk egyik remekműve. Vagy 
talán készakarva fűzte össze ilyen lazán ennek a versnek az ékköveit, 
hogy a „világ tüdeje”, a nagyszerű kikötőváros rendetlen gazdagságát 
ezzel is jelképezze? És még egyet. Erényeink olykor hibáinknál is több 
csapdát rejtenek. A tiszta, választékos beszédnek és kifogástalan rímelés-
nek is megvannak a maga veszélyei. A helyes szavak és fordulatok közül 
is mindig a leghelyesebbet választva ki, egyikük-másikuk könnyebben 
visszalopakodik elénk a papírra. Horváth Béla kedvenc szavai is gyakran 
visszatérnek, noha kevés író van, akiről ezt ne lehetne elmondani. (Tűzi 
vész, villanat, stb.; a rímek közül: emberi-menteni, mennybeli-zengeni, 
stb.) A „Ti messzi nemzedékek” kezdetű kitűnő vers egyik legfontosabb, 
komor zengésű rímének pedig – utókor-futópor – Kosztolányi adott némi 
ironikus csengést. Az ékesen szóló másik nagy buktatója a szónokiasság. 
Horváth Béla ritkán esik bele. Olyan hosszú és veszélyes vers-beszédeket, 
mint például a „Testnek feltámadása”, egyetlen hiba nélkül zeng el. Csak 
azoknak a verseinek egyik-másikában nem sikerült a szónokiasságot egé-
szen kiküszöbölnie, amelyeket közvetlenül a háború után a reménytelen 
és megnyomorodott táborokban sínylődő szegény menekültek vigasztalá-
sára írt, keresztényi alázattal azokhoz hajolva vele, akiknek a legnagyobb 
része őt már akkor is veszélyes, izgató kommunistának könyvelte el. 

Mindez azonban elenyésző csomók keresése. Mindenesetre, Horváth 
Béla szenvedélyes és elvétve túlzásba is eső nyelvészkedésének köszön-
hető, hogy szerkesztő és gyomláló keze meglátszik mindazokon, akik a 
közelébe kerültek, különösen a már idegenben elinduló fiatal írókon. Ma-
gam is szívesen emlékezem ehelyütt arról, milyen öröm és megnyugvás 
olykor távollévő szótárak és könyvtárak hiányában a magyar nyelv e sze-
relmes mesteréhez folyamodnom. 

Horváth Béla működéséről végső mérleget készíteni természetesen 
még nem lehet. A mű sem kész hozzá, sem mi nem vagyunk elég távol 
tőle. Azt se felejtsük el, hogy ennek a politikai harcokba gabalyodott köl-
tőnek voltaképpen 1939 óta nincs rendszeres kapcsolata a magyar olva-
sókkal. Megdöbbentő, hogy műveit a Budapesten 1954-ben megjelent 
„Hét évszázad magyar versei” című anthologia második kiadása sem vette 
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tudomásul, noha ebben a gyűjteményben a valódi irodalomnak már szá-
mos engedmény tétetett. 

Egy azonban bizonyos. Horváth Béla lassankint ötvenedik évéhez kö-
zel, a költői mesterség eszközeinek teljes birtokában, a verstan és a ma-
gyar nyelv ösztönös és tudós ismeretében elérkezett oda, ahol az írók 
vagy fáradtan önnön ismétlésükbe kezdenek vagy a fáradságosan meg-
szerzett könnyűség és egyszerűség köntösében már a nagyobb titkok meg-
fejtésére indulnak. Barátsággal és tisztelettel kívánjuk neki, hogy az utób-
bi adassék neki és dicsőséggel vihesse végbe művét. 
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MOLNÁR JÓZSEF 

Zavaros gondolatok, pongyola köntös145 
A Látóhatár legutóbbi számában közöltük., hogy megelégeltük az erősza-
kos tudatlanságot és ezentúl a legszigorúbban rendre utasítjuk e nagyképű 
és túlságosan nyüzsgölődö analfabétákat. Figyelmeztetésünket nemcsak 
az írástudatlan irodalmároknak szántuk, hanem azoknak a „politikusok”-
nak is, akiknek politikai hebehurgyasága megcsúfolja a demokratikus 
emigrációt, mosdatlan írásmodoruk pedig a demokratikus gondolatot. A 
Látóhatár vitát indított az emigráns politika útjairól, az emigráció és az 
egész magyarság új feladatairól. Most nem tűrhetjük, hogy az ország de-
mokratikus átalakításáért folytatott küzdelmet egyesek meggondolatlan-
sága és tudatlansága veszélyeztesse. Többek köztt ilyen jelenség például a 
Valóság című sokszorosított lap szerkesztőinek állásfoglalása, amelyet 
egy másik sokszorosított füzetben (címe. „Tények”) tettek közzé. Ennek a 
kőnyomatos körlevélnek nem tulajdonítanék jelentőséget, ha nem kellene 
aggódnom, hogy micsoda, kárt okozhat szerkesztőinek zagyva írásmodora 
és politikai hebehurgyasága. 

A „Tények” összefoglalja e két-három ember nézeteit, vagyis azt, amit 
ők vonalnak neveznek. Hogy én is az ő irányukat használjam, nézzünk hát 
szemébe ennek a vonalnak. Lássuk csak. Azt mondják, hogy a Valóságot 
„a meddő antikommunizmusban, a hidegháború tombolásakor” nem 
akármilyen vonallal hanem „eredeti tiszta vonallal” teremtették meg. 
Ennek az eredeti tiszta vonalnak azonnal „hangos támadói” akadtak. Miu-
tán páran „elindították” ezt a vonalat, a támadások ellenére „kitartottak” 
mellette. „Állták” a vonalat, „hirdették” a vonalat, sőt ugyanakkor „vit-
ték” is. És csodálatosképpen amint állták, hirdették és vitték, a vonal hir-
telen el kezdett terebélyesedve növekedni és „terebélyesedő növekedése 
mind mélyebb és szélesebb rétegeket ért el.” A vonal. Úgy látszik azon-
ban, tovább már nem tudták állni is, hirdetni is, vinni is ezt az egyre sú-
lyosabbá váló, terebélyesedve növekedő vonalat, ezért legutóbb a „Té-
nyek”-be csomagolva „letették” az emigráció elé. Ez a vonal, amit letet-
tek, most „összmunkát“ végez, hogy az emigráció „a következő szakasz-
ban ennek a politikai vonalnak összmunkája révén elvi alapokon elindul-
hasson.” 

A vonal összmunkája révén kialakult elvi alapokat pedig a „Tények”-
ben szögezték le. Megtudjuk ebből, hogy a Valóság-nak „gyökerei” van-

                                                           
145 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 3-4. számában. 
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nak. Már első száma „befejezett tény lett” és „hatalmas meglepetést oko-
zott”. A későbbi számok pedig a „Tények”-kel együtt „hatalmas viharo-
kat” kavartak föl. 

A hatalmas: meglepetést és viharokat, megítélésem szerint, nem annyi-
ra a szerkesztők újszerű mondanivalója, hanem inkább nagyképű pongyo-
lasága váltotta ki. A világhelyzetről például efféle bölcs általánosságokat 
közölnek a jámbor olvasóval: „Gyors, gyakran szédületes fordulatokban 
gazdag fejlődésnek korát éljük.” Sőt büszkén emlegetik, hogy ezt a meg-
lepő felfedezést egészen a múlt év végéig „szinte egyedül hirdették”. De 
korábbi bölcsességüket is módfelett szeretik idézgetni: „amint mondtuk – 
írják – a világ egy és oszthatatlan lett”. A nyugati világról alkotott vona-
luk is eléggé meglepő: „Mindjárt első számunkban megállapítottuk – köz-
lik –, hogy a nyugati világ táborában a kétségtelen anyagi fölény ellenére 
is sok minden nincs úgy, ahogy lenni kellene.” Ezt igen eredeti megnyi-
latkozásnak szánták, holott ők, amint önmagukról mondják „a nemzetközi 
életet, a szocializmusért folyó harcot, ennek számos alapvető problémáját 
egészen új megvilágításba” helyezték. 

Mivelhogy egyedül ők végezték el az emigrációban a kommunizmus 
és szocializmus „történelmi, társadalmi, gazdasági és lélektani vizsgála-
tát”, ők ismerték fel a titóizmus „politikai és ideológiai jelentőségét” és 
csak nekik jutott eszükbe a „gyarmati országok politikai szerepének meg-
látása”, csak ők tették közzé az „új háború elkerülhetőségét tárgyaló ok-
fejtéseket” és a „különböző országok szocializmusra való áttérésének vál-
tozó formáiról szóló megnyilatkozásaikat”, a „történelmileg és társadal-
milag megalapozott elvhűség diadalt aratott”. Ezért már korábban meg-
alakították az ú. n, „Demokratikus Blokk”-ot, amely a „személyeiben és 
módszereiben fokozatosan megváltozott otthoni rendszerrel becsületesen 
kiegyezik.” Tehát nem azokkal az otthoni erőkkel, amelyek a rendszer 
megváltoztatására törekszenek, hanem magával a kommunista rendszer-
rel, amely fokozatosan megváltoztatja módszereit, kicseréli néhány embe-
rét, de lényegében változatlan marad. Nyilvánvaló tehát, hogy ilyen felfo-
gást vallva ez a Demokratikus Blokk csak a „Valóság hasábjain élt és 
lélegzett”, és végül is „felrobbant”. Amint a „Tények”-ből kiderül, a rob-
bantást a londoni emigráns szociáldemokraták hajtották végre. „A De-
mokratikus Blokknak pontosan az 1955-ös genfi konferenciával egyidejű 
felrobbantásáért a londoni Szélig-Bede szociáldemokrácia felelősségét az; 
emigrációs történelem számára ehelyütt leszögezzük” – írják. Figyelme-
sen elolvasva a mondatot, Széligék felelőssége annál is súlyosabb, mert 
ezek szerint a genfi konferenciát is ők robbantották fel. Legalább is a 
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„Tények”-ben ezt „szögezték le” az emigráns történelem „számára”. Sze-
rencsére ez a „Demokratikus Blokk” még felrobbantása előtt elvégezte 
feladatát, a „sztálini zsarnokság burkának teljes lendülettel való áttöré-
sét”. A huszadik szovjet pártkongresszus igazolta ezt a vonalukat és 
amint mondják, „hiába próbálják most a legkülönbözőbb érdekelt oldalak-
ról e zuhogó folyamatot (nyilván az ami az átdöfött burokból árad) elfer-
díteni és lekicsinyíteni”. Ők kitartanak Blokk nélkül is a vonal mellett. 
Nos nézzünk a szemébe ennek a vonalnak is. 

Mit akarnak ma a sztálinizmus burkának áttörése után? Legelőször is 
Rákosi távozását. Azt mondják, ha a „moszkvai tisztító vihar a kormány-
zás éléről eltávolítja a sztálinista Rákosi Mátyást, úgy számunkra egy az 
új generációra támaszkodó és a sztálinizmustól megtisztult kommunista 
párt egy politikai adottság...” Egyelőre azonban az a „tisztító orkán” 
amely „februárban Moszkvából elindult” még csak „fütyül Rákosi Mátyás 
fülei körül”. Ezért szerintük Rákosi jelenleg azzal foglalatoskodik, hogy 
pártházának ablakait próbálja „görcsösen szorongva” lezárni, de nem kell 
kétségbe esnünk, mert az orkán a réseken, keresztül friss levegőt sodor be 
„az eddig gondosan őrzött áporodottságba.” Amikor a gondosan őrzött 
áporodottságban, a görcsösen szorongó ab- lakcsukogatásban kifárad, kiül 
friss levegőt szívni egy torony csúcsára és „görcsös kapaszkodásában 
egyik követ a másik után töredezi le arról a toronyról, amelynek csúcsán ő 
ül.” És nem is sejti, hogy a „Tények” szerint a torony „letöredezett záró-
köve” ő maga lesz... 

De közben ez a két-három, ember sem tétlenkedik. Már most felké-
szülnek arra az időre, amikorra Rákosiból letöredezett zárókő lesz. Azon 
fáradoznak, hogy a „Demokratikus Blokk” helyébe egy új és időszerű 
szervezetet hozzanak létre, egy „szocialista-paraszti-haladó-keresztény 
Népfrontot.” Ennek a Népfrontnak lenne a feladata „fellazítani” az állam-
kapitalista diktatúrát, amely „ipari vonalon egy olyan üzemi demokráciá-
hoz és mezőgazdasági vonalon egy olyan paraszti szövetkezeti demokrá-
ciához vezet, amely a magyar szocialista társadalomnak ezen az új úton 
való megvalósítását jelenti.” E nagyszabású program megvalósításának 
feltételeit egy „fokozatosan átalakuló belső partnerrel való tárgyalások 
feltételeiben” látják. Elvhűségükbe vetett kétségek eloszlatására leszöge-
zik, hogy „kemény” tárgyalásokat akarnak. Ezekhez a „kemény” tárgya-
lásokhoz azonban szükség van a „ténylegesen (tehát nemcsak akármilyen) 
baloldali, szocialista, paraszti és polgári erők” összefogását szimbolizáló 
Népfrontra, amelynek „eszmei előkészítését” eddig munkálták és amely-
nek „kivitelezését pedig ebben a történelmi periódusban” elsőrangú fel-
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adatuknak tartják. Ez a Népfront az otthonival együtt aztán majd megva-
lósítja üzemi és paraszti szövetkezeti vonalon a demokráciát. A politikai 
demokráciával már nem sokat bíbelődnek. Szerintük a demokrácia „a 
gondolatszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága és a félelem nélkül 
biztosított (sic!) élet.” A szervezkedés szabadságáról egyszerűen elfeled-
keznek. A parlamentarizmusért nem nagyon lelkesednek, mert szerintük 
„a nyugati parlamentarizmus lehet hogy jó eszköz a meglevő polgári de-
mokráciákból a szocialista demokrácia felé való átmenetre, de nem feltét-
lenül alkalmazható séma a más struktúrájú államkapitalizmusból a szocia-
lista demokrácia felé való átmenetre.” Ha „hirtelen szabad levegőt aján-
lunk” a kommunista caisonban élő munkásnak, a „szívszélhüdést hozzuk 
neki” – jelentik ki megfellebbezhetetlenül. Tehát csak csínján akarnak 
bánni a szabadsággal, nehogy a magyar népnek a szívszélhüdést hozzák. 
Az írókról a kiáltvány megszövegezői egészen eredeti módon megállapít-
ják, hogy a „dolgozó nép nevelésében felbecsülhetetlen szerepük” van. 
„Szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel leszögezik”, hogy az írók és 
művészek nagy többségükben a néphez maradtak hűek. Hogy ebben a 
hűségükben meg ne tántorodjanak, közlik velük, hogy „a sztálinizmus 
betegségének kigyógyításában” is óriási szerepük lesz. 

Ezek után nem meglepő, hogy azok, akik az irodalom kérdését egyné-
hány ilyen ócska frázissal elintézhetőnek vélik, maguk is mosdatlan nyel-
ven beszélnek. Ők „egy világtörténelmi jelenséggel állanak szemben”, 
amelynek „jelentőségét nem is lehet túlbecsülni”. Ugyanakkor szemben 
állanak „két világtörténelmet eldöntő ténnyel” is. Az ő „harmadik útjuk” 
az „egyetlen szilárd pont”, méghozzá a diktatórikus és kizsákmányoló 
irányzatokkal szemben. Tehát az út szilárd pont valamivel szemben. Az ő 
fogalmazásukban a fejezet „elindul”, az időpont „eljön”. A gondolat 
„külpolitikai síkon” lebeg szemük előtt. 1954 elején egy merész elhatáro-
zással a finn példát „vették fel”. Az ázsiai országok pedig „Sztálin halála 
után fokozódó rokonszenvvel és barátsággal állanak Oroszországgal 
szemben.” 

Folytathatnám tovább. De azt hiszem ez elég bizonyíték arra, hogy az 
ilyenfajta „politikusok” hebehurgyasága megcsúfolja a demokratikus 
emigrációt, mosdatlan írásmodoruk pedig a demokratikus gondolatot. 
Képtelenek egy gondolatot végiggondolni és aztán értelmes emberi nyel-
ven leírni. A pongyola mondatok pongyola gondolatokat takarnak. 
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HORVÁTH BÉLA 

Egy párt – író146 

A budapesti Irodalmi Újságban hosszas vita folyt az irodalom és – miként 
a pártzsargonban mondjak – „mai életünk” kérdéseiről. Súlyos kijelenté-
sek hangzottak el a vitában. Háy Gyula kénytelen volt egyik nyilatkozatá-
ban szó szerint a következőket mondani: „Rágalmazás, ferdítés, befeketí-
tés, benyálazás olyan hitványságok, amelyektől közéletünket meg kell 
óvni.” Bizony, itt lenne az ideje, hogy a hitványságoktól megtisztuljon a 
magyar közélet. Mindenekelőtt azonban be kellene látniok, hogy a hit-
ványságot a párt-írók honosították meg a magyar szellemi életben. 

Mi most nem a vita érdemi részével foglalkozunk, Gergely Sándor 
moszkovita író mondataiból mutatunk be szemelvényeket. Azt akarjuk 
kimutatni, miféle író ez a Gergely Sándor, aki „Szerkesztgetünk, szer-
kesztgetünk” című cikkében följelentette írótársait a rendőrségen. Tudjuk, 
hogy testében, lelkében micsoda szomorú és örömtelén lény ez a Gergely 
Sándor. Kedvünk ellen való, hogy ilyen szánandó emberrel szigorúan 
bánjunk el. De, ha nincs tisztában önmaga helyzetével és belátva gyarló-
ságát, nem tud mértéktartóbb és szerényebb lenni, arra kényszerít, hogy 
megnézzük mit ér irodalmi stílusa. 

Csak találomra föllapozzuk egyik könyvét, a „Farkasok” című novella-
gyűjteményt és pedig ennek első írását, a Gyanút. Tartalmával nem vitá-
zunk. Állítólagos „illegális” kommunistákról van benne szó. Ezek az ille-
gális kommunisták valamennyien bátrak, hősök, öntudatosak. Erről elég 
annyit mondani, hogy – miként Déry Tibor igen meggyőzően és reálisan 
megírta, „Felelet” című regényében – ilyen öntudatos illegális kommunis-
ták sohase voltak. Miből állt valójában az úgynevezett illegális kommu-
nizmus Magyarországon? Örömtelen külsejű, rút és ápolatlan mozgalmi 
nőkből, akiknek legfőbb tulajdonsága az volt, hogy tüntetően piszkos fe-
hér blúzt viseltek, nyáron is vastag fekete posztó szoknyát, rövid fehér 
harisnyát és alacsony sarkú barna cipőt. Azonkívül – és ez a legfontosabb 
– legalább öt kilós igen mocskos irattáskát cipeltek magukkal. Miért vol-
tak „mozgalmiak” ezek az ápolatlan hajú nők? Gergely Sándor megírja a 
maga nyakatekert nyelvén: „Vőlegényszerzési célok miatt.” Politikai, tár-
sadalmi, irodalmi jelentőségük egyáltalában nem volt. Senkisem vett tu-
domást róluk. Ezt a tárgyilagosabb kommunista írók is beismerik. Csak 
Gergely Sándor magasztalja őket, mivelhogy ő „vonalhű pártíró.” 

                                                           
146 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 3-4. számában. 
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Elbeszélésének egyik alakja, Tamás, így beszélget menyasszonyával: 
„Eszter, én tehozzád mindig úgy viszonyultam, mint az anyámhoz.” 

A tehetségtelen párt-írók legrútabb rögeszméje, hogy mindig „viszony-
lani” akarnak. „És az elvtárs, hogy viszonyul Petőfihez?” Gergely Sándor 
igazi mestere ennek az alantas kommunista zsargonnak. Egy Kristóf nevű 
alakja így beszél húgához a novelláiban: „Idefigyelj, Zsóka: most nem a 
bátyád, hanem a fölöttesed beszél.” 

Zsóka ugyanis nem akar engedelmeskedni, noha a pártfegyelem előír-
ja. A maga fejével akar gondolkodni, nem, úgy, mint a párt-írók, akik 
nem tudnak „elvonatkozni” a párttól. Mert van ám „elvonatkozás” is Ger-
gely Sándor pártszerü novellájában. Ezt írja: „Eszter csak az érzéseinek 
él, nem tud elvonatkozni tőlük. Nem tudja felfogni, hogy ítélkezni nem 
neki van joga s lehetősége, hanem a pártnak.” 

Az állami könyvkiadás ilyen ostoba szövegeket nyomat ki szépiroda-
lom címén és még csodálkoznak, hogy az olvasó közönség nem akar „el-
vonatkozni” a jó íróktól, nem akar elvonatkozni érzéseitől és az ítélkezést 
önmagának tartja fenn, nem úgy, mint a sikertelen párt-írók. 

Gergely Sándor választékosan szeretne írni, keresgéli a szavakat a sze-
rencsétlen, de nem találja sehol, még pedig azért nem, mert – miként ő 
maga írja – „neki tulajdonképpen nem is volt anyanyelve.” Nincs abban 
tehát semmi meglepő, ha csak hebeg-habog. Anyanyelve nem volt, érthe-
tő hát, hogy efféle mondatokat ír: „Csak a hullámok csörtettek falánkul” 

Abba még belenyugszunk, hogy a hullámok falánkok, de abba nem, 
hogy ezek a falánk hullámok csörtetnek. A hullámok nem csörtetnek, 
csörtet a párt-író, hogy Kossuth-díjat vagy egyéb irodalmi napidíjat kap-
jon. Csörtet a vaddisznó is a cserjésben, de olyan hullám, amely csörtet, 
csak az írástudatlan párt-irók könyvében fordul elő. Gergely Sándor a 
képzelet nélkül tengődő szegényes nyelvű írók módján, görcsösen iparko-
dik újdonságot mondani, eredeti szavakat írni, de mire megy? Csak ennyi 
futja tehetségéből: „Kristóf kiugrott a fövényre és lesurrant a parton.” 

Hiába való erőlködés efféle szavakkal előhozakodni: felsurrant a par-
ton, mivelhogy a parton nem lehet felsurranni, legfeljebb felkapaszkodni, 
felkúszni a partra. El lehet surranni a part mellett, de a parton csak Ger-
gely Sándor novellájában surrannak fel az illegális kommunisták, akik – 
miként ő írja – mindig „nyugodtak maradnak és fölényesek”, még akkor 
is, amikor éppen felsurrannak a parton. 

Vannak ebben a novellában „munkásruhás kémek”, elegáns fiatal de-
tektívek, sőt olyan detektívek is, akik – szószerint idézzük – „a bokrok 
védelme alatt ülnek és lesnek újságjuk mögül, macskaként.” 
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Ez az író azt akarja elhitetni az olvasóval, hogy a detektívek újságot 
olvasva lestek a budai hegyek bokraiban, még pedig macskaként. Minden 
rendőrség, főként a kommunista rendőrség, megfigyeli a maga módján a 
gyanúsított polgárokat. Ha ezt az elég gyakori esetet valaki meg akarja 
írni, sokkal igazabbnak és egyszerűbbnek kell lennie. Gergely Sándor 
azonban bokorba bujtatja az újságolvasó detektíveket, akik aztán lesnek 
ottan, de nem csak úgy egyszerűen, hanem, „macskaként”. Jelzőivel min-
dig nagy a baj. Milyen az arca Tamásnak? „Az arca ónos lett.” 

Az ónos arcon kívül azonban van még itten „elfakult jókedv” és 
„üvegszín verejtékcsepp” is. Ezt írja Tamásról, a mindig bátor kommunis-
táról, aki mindig talpra ugrik, mint valamikor Tom Mix a vadnyugati fil-
mekben: „Fáradt volt s erőtlen. Fel-felnyúlt homlokához, amelyen üveg-
szín verejtékcseppek ültek.” 

Ebben a novellában az avarlevelet, az elszáradt lombot „zörgő jószág-
nak” nevezi az író. Még jó, hogy az órát – szovjet elvtársai példáját kö-
vetve – nem „kis ketyegő jószágnak” írja. Ha itt valaki szeretne megmoz-
dulni, fölemelkedni, föltápászkodni, fölegyenesedni, akkor az író annyira 
keresi a megfelelő igét, hogy egyiket se találja meg és azt írja: „Mozdulási 
kísérletet tett.” Egy ifjú ember megfogja a hajadon leánynak a kezét. Ez 
így megy végbe Gergely Sándor novellájában: „Sokáig ölelkezett kezük.” 

Gergely Sándor az és kötőszót majdnem egészen kiirtotta valamennyi 
írásából. Kideríthetetlen okokból – vagy „célok miatt?” – majdnem min-
dig megcsonkított alakjában írja ezt a kötőszót. Nem tetszik neki az és, 
állandóan azt írja: s. 

Az ikes igék ragozását nem ismeri, azt írja: fázna, éhezzen. Ezt már 
szemére se vetjük, elvégre a mostani rendetlenségben ma már ezt nagyon 
kevesen veszik észre. Sokkal nagyobb baj az, ha valakinek a felsőteste 
hátrabillen és, mint Gergely Sándor novellájában: „a feje a szék fejtámlá-
jára pottyan.” 

Mondjuk, hogy lepottyan valakinek a feje, például a vérpadon, de a 
pottyanni igét még ez esetben sem szabad használni. A kivégzett szabad-
sághősök feje fűrészporos kosárba hull. Kipottyan, kicsordul az ember 
könnye, pottyantanak a verebek az Erzsébeti téren, csupán Gergely Sán-
dor novellájában pottyan a fej a szék fejtámlájára. Ez – miként írja a no-
vella egy másik helyén – „ez pártellenességgel határos bűnös érzelgős-
ség!” Ám Gergely Sándort nem ragadja el a pártellenességgel határos 
bűnös érzelgősség. Elszánton és ostobán mondja végig az önmagában is 
valótlan történetet, mígnem, kiderül, hogy „ezek, csak ezek voltak a hi-
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ányzó szemek a láncból!” Miután a láncból hiányzó szemek megkerültek, 
véget ér a hősies novella. Ennyit ér Gergely Sándor mint novellaíró. 

Most találomra felütjük „Dózsa György” című regényének egyik köte-
tét. Lássuk, mit tud, mint archaikus modorú regényíró. 

Gergely Sándor régies igealakokat, ódon jelzőket keres, nagyon „pati-
násan” akar írni, de nincs szerencséje. Hogyan is ösmerhetné a magyar 
régiséget, ha a magyar nyelvet, az újat, a mait sem ismeri. Abban a 
hiszemben, hogy igen régies és történelmi az ő zamatja – mert ő megmu-
tatja, hogy micsoda zamatos ősmagyar író! – ezt írja: „Vethésy Miklós a 
kitaszított három nemes süvegéből ennenkezével húzkodta ki a sastolla-
kat." 

Ha Vethésy Miklós csakugyan kihúzta a sastollakat a nemesek süvegé-
ből, semmiképpen sem húzhatta ki ennenkezével, hanem önkezével vagy 
önnön kezével. Gergely Sándor a visszaható névmásokat mindenütt és 
mindig helytelenül használja. Segítség! Ez az ember öli a magyar vissza-
ható névmásokat! Ezt írja: „Rekedtre ordítozta magát a kis úr a sok 
ennenmagával tehetetlen részeg miatt.” 

Amikor szükséges lenne, elveti az ikes ragozást, de ahol nincs helye, 
ott bátran használja. Azt hiszi, hogy ez „ódon zamatot kölcsönöz” írásá-
nak. Azt írja: „Feleljék meg kend, lóduljék innen, jöjjék ide.” 

Egy más helyen ezt olvassuk: „Az öles paraszt két bocskorát egymás-
mellé illesztve állt meg oldalt a vezértől.” Nagyon pontos leírás, megtud-
juk, hogy oldalt állt meg a vezértől ez az öles paraszt, de úgy egymás 
mellé illesztette két bocskorát. Megint kiderül, hogy a szerző elrugaszko-
dott a magyar észjárástól. Nem tudja, hogy a magyar ember csak lábáról, 
kezéről, szeméről, csizmájáról, bocskoráról beszél. A magyar embernek 
bocskora van (ha van), cipője vagy csizmája, de két bocskorát sohasem 
illeszti egymás mellé. 

E néhány példából is mindenki láthatja, hogy minél tehetségtelenebb 
egy párt-író, annál szemérmetlenebbül követeli az igazi írók megrendsza-
bályozását. Az írók ma nehéz küzdelmet folytatnak a párt irodalmi 
egyeduralma ellen. Föladatuk, kétszeresen súlyos: nemcsak a rendőri in-
tézkedésekkel kell megvívniok, de ilyen nyomorúságos ellenfelekkel is, 
akik még a visszaható névmásokat sem ismerik és képtelenek egy értel-
mes, világos mondatot leírni. 
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VÁMOS IMRE 
Reményi József147 

1893 –1956 
 
Lapzártakor érkezett a hír, hogy Reményi József clevelandi egyetemi ta-
nár, baráti társaságunk alapító tagja és folyóiratunk munkatársa 63 éves 
korában váratlanul elhunyt. Költő volt, kritikus és kiváló irodalomtörté-
nész, tudós literátor, aki fáradhatatlan buzgalommal szolgálta évtizedeken 
keresztül a magyar szellem ügyét külföldön. Egész élete művét annak 
szentelte, hogy a magyar írók működését ismertesse az angol nyelvű iro-
dalmakban. Reményi József egymaga óriási szerepre vállalkozott. Termé-
ketlen panaszkodás helyett nekilátott a nagy munkának és halála utolsó 
napjáig szerzetesi odaadással népszerűsítette klasszikus és modern íróin-
kat az egyetemi katedrán, a legjelentősebb amerikai folyóiratokban, lexi-
konokban, irodalomtörténeti kézikönyvekben. Tudós kutató volt, de nem 
mondott le a verselésről sem, Tárgyválasztása mindig meglepő és érdekes 
volt, ha a formát nem is kezelte oly kiválóan, mint a magyar költészetben 
hagyományos. Verseit megítélve természetesen figyelembe kell venni, 
hogy majdnem harminc esztendőt töltött az Egyesült Államokban. Műve-
inek java részét angol nyelven írta. Mindazonáltal büszkén mondotta ma-
gát magyar írónak, erről éppen folyóiratunkban tett közzé megrendítő 
vallomást. Kapcsolatai sohasem szakadtak meg a magyar irodalommal a 
háború előtt sem. Tanulmányai sűrűn láttak napvilágot a Magyar Szemlé-
ben, a Budapesti Szemlében és a vezető irodalmi folyóiratokban. Benső 
barátság fűzte Juhász Gyulához, Babits Mihályhoz, Kosztolányi Dezső-
höz, ö volt az egyetlen irodalomtörténész, aki angol nyelvű tanulmányai-
ban rendszeresen ismertette nemcsak a klasszikus, de főként a jelenkori 
írókat, mint Illyés Gyulát, Tamási Áront, Németh Lászlót, Szabó Lőrin-
cet, Horváth Bélát, Kodolányi Jánost, Márai Sándort és másokat. 

Az irodalom volt az ő élete. Aki ismerte őt, tudja, hogy minden percét 
az irodalomtörténeti vizsgálódás töltötte be. Ő volt az utolsó nagy levélíró 
irodalmunkban. Ezer meg ezer levelet küldött mindenfelé, amelyekben 
kedvesen és elbájolóan közölte érdekes észrevételeit és megjegyzéseit Azt 
lehetne mondani, hogy feláldozta magát mint költőt és eredeti írót a ma-
gyar irodalomtörténetért. A világjáró magyaroknak egy nemes alakja tűnt 

                                                           
147 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 5. számában. 
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el, aki szinte Jókai regényhőseire emlékeztetett, egy író, akinek a szó fon-
tosabb volt, mint maga az élet 
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SZABÓ ZOLTÁN 

Pesti album148 

„Budapest – The Hungarian Capital in Pictures – ed. János Reissmann – 
Corvina Budapest, 1956. 

 
E könyvet a British Museum tövében pillantottam meg egy kirakatban. A 
fényképes borítólapon az előtérbe néhány villaszerű házat rajzolt ki a len-
cse élesen; ezek mögött egy hadviselt barokk templom tornya meredt az 
égre – hátrébb egy folyam széles tükre homálylott. A túlparton, kissé kö-
dösen, gótikus ház rajza bontakozott ki, tornyai közt egy kupolával „BU-
DAPEST-Corvina” hirdette a szöveg a kötet témáját és kiadóját. A belső 
címlap azt jelenti be, angolul s franciául, hogy a könyv képekben ábrázol-
ja Budapestet, a magyar fővárost. Az impresszum azt, hogy ezerkilenc-
százötvenhatban készült és az Athenaeum nyomdában nyomtatták Buda-
pesten. A könyv puszta létével arra figyelmeztetett, hogy magam is ösz-
szeállítottam egyszer egy fotókönyvet, ha nem is Budapestről, de Ma-
gyarországról. 

Ám ez a könyv több ló és egy hercegnő jóvoltából sohase jelent meg. 
A hercegnő a megjelenést a lovak miatt megakadályozta. Ez ezerkilenc-
száznegyvenhétben történt. Az akkori Sarló Könyvkiadó vezetője szólított 
fel a könyv összeállítására. Olyan képeskönyvre gondolt, amelynek célja 
nem annyira idegenforgalmi, mint inkább az, hogy külföldieknek valami-
lyen képet adjon Magyarországról. A kötetet magát – az ilyesminek a 
kiadása mindig költséges vállalkozás – a Külügyminisztérium támogatá-
sával akarta megjelentetni. Az illetékes külügyi hivatalnok egy 
Odescalchi Margit névre hallgató hölgy volt, akit korábban vagy Herceg-
nőnek, vagy Főméltóságú Asszonynak tituláltak. Ám ezerkilencszáz-
negyvenöttől kezdődően ő maga az elvtársnő megszólítást tartotta rangjá-
hoz illőnek, mert belépett a Kommunista Pártba. Párttagsága a Külügymi-
nisztériumba juttatta, külügyi hivatala viszont az én munkám elbírálására 
tette hivatottá. Hivatalos minőségében rosszallotta, hogy a könyvben sok 
a templom és nincs benne párthelyiség: e két épületfajta az ő elméjében 
konkurens jelenségnek minősült. Leginkább azonban az zavarta, hogy a 
könyvben sok a ló. Ez helytelen – vélte a hercegnő, aki sok lóversenyt 
látott – feudális mellékize van a sok paripának. Lovak – vélte a hölgy, 
nekem Molnár Ferenc „Hattyú”-ját juttatta eszembe – immár nem képvi-

                                                           
148 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 5. számában. 
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selhetnek egy olyan iparosodó országot, amilyen az új Magyarország. 
Javaslatát, hogy a lovasképeket traktorképekkel, a középkori templomo-
kat modem párthelyiségekkel helyettesítsük, udvariasan, de határozottan 
elutasítottam s a könyv megfelelő támogatás híján sohase jelent meg. A 
képekből azonban több megjelent, őszinte örömömre, e „Budapest” című 
fotókönyvben. 

E képek azt bizonyítják, hogy a fényképen nem kívánatos lovak még 
mindig hasznos munkát végeznek a valóságban, kilenc év múltán. Egy 
dunaparti rakodást ábrázoló képen például azt láttam, hogy az uszályból a 
fát a gőzdaruval nem teherautókra, hanem lófogatú teherkocsikra rakják 
ki... A „Fények a ködben” című képen egy várakozó géperejű bérkocsit 
egy lófogatú teherkocsi előz meg... Egy a Margit-hídról készült fényké-
pen hét gépkocsi mellett még mindig három lovaskocsi halad a Margit-
sziget és a pesti part közötti szakaszon... Mindez arra vall, hogy az elmúlt 
kilenc év folyamán korántsem sikerült olymértékben helyettesíteni lova-
kat motorokkal a valóságban, ahogy ezt annakidején kívánták, hivatalból, 
fényképen. Ezt sajnálkozással állapítom meg. Az is valószínű, hogy nyu-
gati olvasóban ez a könyv ezt az érzést kelti: a másfélmilliós Budapest, 
sajnos meglehetősen kihalt város, ha az úttestet nézzük. Az a felvétel, 
amely az árnyékok állásából ítélve déltájban készülhetett a Kossuth Lajos 
uccáról, mindössze két villamosból, több autóbuszból és egy teherautóból 
álló forgalmat „tüntet fel” a Kiskörút és a Belvárosi templom közötti sza-
kaszon. A Nagykörút és Rákóczi-út kereszteződésénél – az „Este ma vá-
rom a Nemzetinél”, az óra tanúsága szerint déli egy óra tíz perckor – két 
villamoson kívül pár autóbusz, egy teherautó és három magánautó köze-
ledett az útkereszteződéshez. A Lenin-kőrútról és a Váci-uccáról készült 
felvételeken az úttest majdnem teljesein kihalt. Hogy ez a valóság ebből a 
képeskönyvből kibontakozik, azt a kötet szerkesztője nyilvánvalóan érez-
te s ezért vette fel a „Déli forgalom” című fényképet. Ezen tizenhárom 
gépkocsi látható az úttesten, a tizenháromból tizenkettő ugyanaz a gyárt-
mány. Mindezt korántsem szemrehányásként említem, helyes, hogy a 
kötet azt mutatja, ami igaz, hogy a mai Budapesten sok az ember, kevés a 
jármű. Mulatságosan csak az hat, hogy a 43. számú fénykép tanúsága sze-
rint a Marx-téren a közlekedési rendőrnek egy betonlábon forgó üvegka-
lickát építettek a gyér forgalom ünnepélyes igazgatására s ebbe létrán kell 
felmásznia. 

A fotókönyv egyébként nem rossz, bár kissé szedett-vedett. Szerkesz-
tője, Reissmann János, fényképésznek kiváló, a várost magát nem túlsá-
gosan érti. Aránylag kevés strukturális képet közöl, s a gyűjteményben 
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nincs olyan kép, amilyen Haászié volt, aki a Bécsikapu-téri templom tor-
nyából úgy örökítette meg a Várhegyet, hogy abból az egész negyed 
struktúrája kibontakozott. Olyan szerkesztő, aki igazán érti Budapestet, 
nem hagyott volna ki gyűjteményéből a Lukács-fürdő vagy Császárfürdő 
udvaráról vagy a Rudas épületéről készült felvételeket s a képek többsé-
gével inkább a város neoklasszikus, mint szecessziós vonásait hangsú-
lyozta volna. Itt ilyen tudatos válogatásról szó sincs. Az épületképek kö-
zül főleg azok csinosak s csábítók, amelyek Buda falusias vagy kisváros-
ias és kuriális házait ábrázolják, valamint az a szellemes fénykép, amely 
olyanformán készült a Bazilikáról, ahogy a montmartrei festők a Sacre 
Coeur-t szokták megörökíteni: a templom egy szűk utca torkolatából 
emelkedik a néző szeme elé. Tökéletesen felesleges volt a csúf és hámló 
vakolatú Gresham-palotát és felcsillagozott Kereskedelmi Bankot meg-
örökíteni pusztán azért, hogy a nyugati olvasók tudtára adják: van Buda-
pesten Lenin-körúton kívül Roosevelt-tér is. Ezek afféle balkáni ambíci-
ók. 

A könyv egészében azonban korántsem balkáni. Azok a képek, ame-
lyek a város egy-egy hangulatát, a fénytöréseket, a folyó folyton változó 
képét akarják megörökíteni, igen művésziek s bizonyítják, hogy jó ma-
gyar fotógráfusok nemcsak külföldön vannak. A szerkesztő bőven vett fel 
a gyűjteményébe olyan ködös, homályos képeket, amely a részleteket 
elrajzolva, egy-egy hangulatot sikeresen fejeznek ki. Az újabb épületekről 
készült felvételek azt tanúsítják, hogy a magyar építészek az utolsó idők-
ben korlátolt mértékben élhettek tehetségükkel, míg a kerthelyiségekről, 
parkokról és szabadtéri színházakról készült felvételek kissé konvencio-
nálisak s a szorosabban vett városképek közül csak egy-kettő igazán jó; 
például Vadas Ernő képe az Akadémia-uccáról, amelyet persze túlzás a 
képaláírásban Pest egy „régi” uccujának nevezni. Angolul, franciául nem 
régi az, ami százéves. A kötet legjobb fényképe a nyitókép. Ezt egy ma-
gyar származású amerikai fotográfus, Robert Capa készítette 1945-ben; 
romos házfalat ábrázol, egy töredezett ablaknyílásban csákánnyal kőmű-
ves dolgozik. A könyvet Reissman János költőiségre törekvő 
francianyelvű és közvetlenségre törekvő angolnyelvű előszóval látta el. 
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BORBÁNDI GYULA 

Az írói egység és a kisebbség jogai149 

A Magyar Dolgozok Pártjának egy funkcionáriusa az írószövetség köz-
gyűlését követő napokban a kisebbség jogainak tiszteletben tartását köve-
telte. A párt központi lapjába írt cikkében az kérte, hogy a választásokon 
megbukott volt elnökségi tagok – mint kisebbség – beleszólhassanak az 
írószövetség vezetésébe. 

Ez ellen elvben senkinek sem lehet kifogása. Sőt, örvendetes tünet, 
hogy hosszú idő után egy kommunista vezető férfiú ismét felfedezte a 
kisebbség jogait. Ezekről a kisebbségi jogokról ugyanis 1947 óta csak 
ritkán, 1949 óta pedig egyáltalában nem beszéltek Magyarországon. A 
hatalom birtokosai több más joggal együtt ezt is kiiktatták a magyar nép 
életéből. Akik pedig e jogot követelhették volna a népköztársaság meg-
alakulása után nem szólhattak szabadon és nyilvánosan. A Sztálin és Rá-
kosi nevével fémjelzett kormányzat nem vette figyelembe az ellenvéle-
ményt és megszüntette a kisebbség – helyesebben a hatalomból kirekesz-
tett tömegek – jogait. Erről az eljárásról és ennek nyomán kialakult politi-
káról az utóbbi hetekben nálam illetékesebbek mondtak lesújtó véle-
ményt, örömmel üdvözlendő tehát, ha valaki oly sok esztendő után ismét 
leírja e három szót: a kisebbség jogai. 

De térjünk vissza az említett cikkhez. 
Köztudomású, hogy a Magyar Írók Szövetsége szeptember 17-én új 

vezetőséget választott. Az Írószövetségben az elmúlt esztendők szavazási 
komédiái után ismét szabadon választottak. A szavazási eljárás szabály-
szerű és demokratikus volt. A jelölőbizottság előterjesztését meg lehetett 
támadni, új jelölteket lehetett megnevezni és a közgyűlés résztvevői azok-
ra adták szavazatukat, akikben bíztak. 

Az új elnökség huszonöt tagját tehát az írók választották ki és nem iro-
dalmon kívüli szervek kényszerítették a többségre, miként ez a múltban 
történt. A mostani vezetők között vannak, akik mindig szívós küzdelmet 
és nem minden kockázat nélküli harcot folytattak, az irodalom szabadsá-
gáért. Mások annak idején elhitték a hazugságokat és maguk is valótlant 
írtak. Egyesek a sok törvénytelenséget, tisztességes állampolgárok üldö-
zését és az erőszakos intézkedéseket helytelenül az épülő szocializmus 
elkerülhetetlen tartozékának tekintették. Ezek az írók azonban az utóbbi 
időben, nem kis szenvedés árán, belátták tévedésüket és hisszük, hogy 
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megtalálták az igazi alkotó egyetlen helyes magatartását: a szépség és az 
Igazság szolgálatát. Vannak az új elnökségi tagok között olyanok, akiket 
évekig méltatlanul mellőztek, akiknek az írásait nem nyomtatták ki, aki-
ket ostoba pártfunkcionáriusok a nép előtt igazságtalanul megrágalmaz-
tak, akiket ki akartak iktatni az irodalomból, sőt olyan is, aki ezekben az 
években börtönben sínylődött. De az új elnökséget elsősorban nem ezek a 
tények jellemzik, hanem az a körülmény, hogy a tagok túlnyomó többsé-
ge tehetséges író és költő, a magyar irodalom büszkesége. Az írószövet-
ség tagjai a választáson művészi, nem pedig művészeten kívüli szempon-
tokat követtek. Nagyjából tehát helyreállt a magyar irodalom helyes ér-
tékrendje. 

Az új elnökség ezen kívül az irodalom egységéről is tanúskodik. Nem 
akármilyen egységről, hanem a tehetséges alkotók és az igazi irodalom 
egységéről. A modem magyar irodalomban még sohasem találkoztunk 
ehhez hasonló összefogással. Ki gondolta volna húsz vagy akár csak tíz 
évvel ezelőtti is, hogy egy majdani írói szervezetnek az élén három egy-
mástól annyira elütő alkotói egyéniség áll, mint Veres Péter, Háy Gyula 
és Tamási Áron. Vagy, hogy az elnökség asztalánál egymás mellett ül és 
közös célokért dolgozik Németh László és Kassák Lajos, Szabó Lőrinc és 
Benjámin László, Ignotus Pál és Illyés Gyula, Déry Tibor és Fodor Jó-
zsef. Az Írószövetség vezetősége magába foglalja a legjelentősebb iro-
dalmi áramlatok képviselőit. 

Kiknek követelt tehát kisebbségi jogokat az említett pártfunkcionárius? 
A szocialista realizmus képviselőinek – mondhatná valaki. Igen ám, de 

ha szocialista realizmuson immár – és reméljük a jövőben is – szocialista 
világnézetű író realista alkotásait értjük, akkor ez az irányzat képviselve 
van az elnökségben. Ha viszont a szocialista realizmus továbbra is a szov-
jet példák hatására készült bárgyú és olvashatatlan fércművek gyűjtőfo-
galma, akkor ez az irányzat valóban hiányzik az irodalmi egységből. Nem 
azért, mert szocialista realizmusnak hívják, hanem mert értéktelen és 
semmirevaló. Lehet, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának érdemes funkci-
onáriusa erre gondolt és ennek az irányzatnak a képviselőit hiányolja az új 
vezetőségből. 

Ezek valóban kimaradtak. A többség nem választotta meg őket. Úgy 
látszik nem kívánja közreműködésüket. Közülük többen eddig az írószö-
vetség irányítói és megfellebbezhetetlen tekintélyei voltak. Most megbuk-
tak. Nemcsak azért, mert az írók megelégelték fontoskodásukat, gőgös 
nagyképűségüket, a vezetésre való alkalmatlanságukat, hanem mert mint 
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írók sem állották meg helyüket. Olvasható művek helyett olvashatatlan 
referátumokat, sőt feljelentéseket írtak. 

Az irodalmi egység a különböző művészi áramlatok és alkotói módsze-
rek egysége. Nem az írók és a propagandisták, az írástudók és az írástu-
datlanok, a tehetségesek és a tehetségtelenek egységet. Ha alaposan meg-
vizsgáljuk a megbukott vezetők névsorát, tapasztalni fogjuk, hogy azok, 
akik a művészeten kívüli szempontok uralmára, a magyar szellem elszige-
telésére törekedtek és minden nem tetsző írás megjelenése után cenzorért 
és rendőrért kiáltottak, egyúttal rossz és tehetségtelen írók, akiknek a 
könyveit talán egyesek megvásárolták, de senki sem olvasta, mert unal-
masok voltak. Társadalmi emelkedésüket nem műveiknek köszönhették, 
hanem a hatalom hegyének és cenzúrázó piros ceruzájuknak. 

Magyarországon nemcsak ma van irodalmi egység, de volt az elmúlt 
nehéz esztendőkben is. Ez az egység a jó, a tehetséges írók, egysége volt 
– akármilyen párthoz vagy irodalmi áramlathoz tartoztak is. A mostani 
írószövetségi elnökségi tagok tekintélyét nemcsak az a tény növeli, hogy 
az irodalom és a politika dolgaiban jól láttak és helyesen ítéltek, de első-
sorban az a körülmény, hogy túlnyomó többségükben az élő magyar iro-
dalom kiemelkedő alakjai. 

A párt szószólója tehát indokolatlanul követel jogot a kisebbségnek. 
Miféle joga lehet a tehetségtelenségnek, a silányságnak, az alacsony szín-
vonalnak? A kisebbségi jogokra hivatkozó cikk írója akkor tenne jó szol-
gálatot az irodalomnak, ha a rossz írók védelme helyett arra ösztönözné 
őket, hogy legyenek szerények és elégedjenek meg azzal a hellyel, amely 
a magyar irodalom többé-kevésbé helyreállott értékrendjében megilleti 
őket. Lássák be hibáikat és tanuljanak meg művészi módon írni. 

A politikusok meg ne aggódjanak az írószövetségi kisebbség – az igazi 
kisebbség – jogaiért, mert írók még sohasem vétettek e jogok ellen oly 
súlyosan, mint egyes politikusok. 

 



 

510 

SZABÓ ZOLTÁN 

Bartók-bemutató a Covent Gardenben150 

Egy színházi élményt szeretnék elbeszélni; szeptember elején történt, 
keddi napon. Hat óra tájban feketébe vágtam magam, félhétkor a londoni 
Ijj-utcába indultam. Ez a mellékutca egy olyan főútból nyílik, amelynek 
nevét „Hosszúrét Utcának”, vagy ... „Nagymező Utcának” mondanám 
magyarul. A londoni Nagymező Utcán neszezés fogadott; üvegablakok 
mögül szedőgépek cirepeltek, a pinceablakokból rotációsok hümmögése 
morajlott: itt vannak a londoni napilapok nyomdaüzemei. Hátrébb az Ijj 
Utcában az aszfalt szürkéjén elhányt salátalevelek halványzöldje feleselt 
káposztatorzsák fehérjével. Itt vannak ugyanis a londoni vásárcsarnokok s 
velük szomszédol a Királyi Covent Garden Operaház. Az oszlopos bejáró 
elé lakkfényű luxusautók és fürge taxik gördültek. Az autókból ünnepé-
lyesen öltözött hölgyek és urak, léptek a szemetes aszfaltra óvatosan. A 
férfiak mellett nők válla fehérlett; premierre érkezett a közönség, amely 
nagyérdemű. Erre érkeztem én is. 

Mivel jegyem még nem volt, utat törtem magamnak az előkelőségek 
között a jegypénztár felé. A pénztár előtt embersor kígyózott beálltam s 
egy idős hölgy megszólított: „Bocsánat – mondta e hölgy – van már je-
gye, vagy venni akar egyet?” Mondottam, hogy venni akarnék! Akkor 
talán ő segíthet – jegyezte meg – a család nem jött fel vidékről, úgyhogy 
van hely a páholyában: magyarázta. A jegyvételt lebonyolítottuk, a sorból 
kiálltam, s örültem, hogy a nézőtőrre bejutok mégis. „Emeleti 
proscénium-páholy – mondta a hölgy – közel a színpadhoz, én ezt kedve-
lem. Az ember jól látja kedvelt balerináit... Még egy úr lesz velünk”. A 
mellette álló fiatalember „Hogy van?”-al bemutatkozott. „Hogy van?” – 
mutatkoztam be én is s angol észjárás szerint már ismertük egymást. „Ön 
a világ mely részéből való?” – kérdezte meglepetésemre a fiatalember. 
„Én? Magyarországról” – feleltem lesve a hatást, mely elmaradt, mert az 
idős hölgy indulást javasolt, felmutatta jegyünket: „A baloldali lépcsőn 
föl, azután balra!” – mondta a jegyszedő. A hölgy elindult a jobboldali 
lépcső felé. „A jegyszedő baloldali lépcsőt mondott” – kockáztattam meg 
udvariasan én. „Tudom – nyilatkozott a hölgy. De én mindig a jobboldali 
lépcsőn megyek. Ez a csillár miatt van, a nagycsillár miatt!” ... A meny-
nyezetről lógó óriás csillár minden körtéje égett, a lámpafürt égői egy-
mással vetélkedő fényeket vetettek a nők meztelen vállára s a férfiak hó-
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fehér ingmellére ... „A csillár ugyanis – említette kalauzunk, egy háziasz-
szony modorában – bombatámadás alatt leszakadt. A Blitzi idején. S any-
nyira örülök neki, hogy újra elkészítették! Valahányszor ittjárok, megné-
zem újra. 

„Gyakran látogatja a Királyi Operaházat?” Mondtam, hogy nem gyak-
ran, míg a páholyok szőnyeges folyosójára értünk... – „Uram! Ön do-
hányzik!” – szólt rám egy ajtónálló szigorúan. Úgy mondta ezt, mintha 
egy balerina ellen követtem volna el merényletet, kirabolva, majd megöl-
ve a lányt, de úgy, hogy jó sokáig szenvedjen. „Tudja – mondta a hölgy – 
ebben a színházban különleges dohányzási szabályok vannak...” 

A rendreutasítás szigorát, mint mindent Angliában, a múlt magyarázta, 
történelmi előzmények indokolták. Ezen a helyen ugyanis már ezerhét-
százharminckettőben épült egy színház, egy híres bohócé s a bohóc – a 
nevét Gazdag János-ra magyarítanám – a színház mellé klubot is alapított, 
ezt „Marhasült Társaskörnek” nevezte el. Mindkettő virágzott hetvenhat 
évig. Ám ezernyolcszáznyolcban a színház kigyúlt s benneégett az az 
orgona, amelyen Händel a „Messiás”-t komponálta s elpusztult a klub 
borpincéje is, míg a lezuhanó mennyezet harminchárom tűzoltót ölt meg 
egy csapásra. Ám a színház a walesi herceg, valamint a northumberlandi 
herceg jóvoltából hamar újraépült. Az új épület ezernyolcszáznegyven-
hétben lett tűzvész áldozata. Azóta áll különleges dohányzási tilalmaival a 
Covent Garden mai épülete, ahol a szőnyeges folyosóról a lefüggönyzött 
páholyba léptünk. „Ön gyakran jár ebbe a színházba?” – kérdezte a pá-
holyban a hölgy, most már a fiatalembert. – „Én a múlt hétig a Sky szige-
tén éltem mentegetőzött emez – mivel a tengerészethez tartozom. A hölgy 
vett három műsort, kettőt átadott nekünk, ekképp jelezte, hogy vendégei-
nek tekint. 

A mélyben a zenekar hangolt és rákezdett a királyhimnuszra. A föld-
szinten, a három páholysorban és a négy erkélysoron mindenki felállt. 
„Én hetente kétszer jövök a Covent Gardenbe – mondta a hölgy a him-
nusz után – bolondja vagyok a balettnek, önök is?...” Válaszra már nem 
volt idő, a függöny szétment, a színpadon a klasszikus balett fehér tüllru-
háiban a tánckar várakozott, a táncosnők testével szögletes U-betűt rajzolt 
ki a tánckar, mértani tökéllyel. A műsor „A Szilfidek” című balettet jelez-
te, Chopin Frigyes zenéjére. Ez: „Chopin Frigyes” rám kissé furcsán ha-
tott, mivel a lengyel muzsikus nevéről a világhír már régen lemarta a ke-
resztnevet. A Chopin-zene ütemére a táncosnők teste inogni, karja hul-
lámzani, lába körözni kezdett. Nekem egy világhírű balettbolond, Paul 
Valéry jutott az eszembe s néhány sora, ez: „Nézd, hogy lüktet és remeg” 
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– mondja Valérynál Phedra – „azt hinné az ember, hogy a tánc a testéből 
csap ki, akár egy lángnyelv” ... És Sokrates, ugyancsak Valérynél ezt vá-
laszolja: „Ó Lángnyelv!... S ki tudja milyen babonák, minő badarságok 
formálják köznapi lelkét? Ó Lángnyelv mégis! Élő és isteni!”... A Szilfid-
balett finom és fehér arabeszkjeit szünet követte s az idős hölgy meghí-
vott minket a bárba egy pohár italra. – „Bartók milyen idős?” – fordult 
hozzám az angol tengerész, ezúton jelezve – egy felvonás után –, hogy 
tisztában van vele, Bartók meg én egy népből valók vagyunk. – „Hetve-
nen túl volna, ha élne!” – mondottam én s mindennek azért volt jelentősé-
ge, mert a műsor következő számnak a „Csodálatos Mandarin” londoni 
bemutatóelőadását hirdette meg a Sadler's Wells Társulat tolmácsolásá-
ban. 

A széthúzódó függöny Wakhevics sikerült díszletét leplezte le. A szín-
pad közepét egy épület kiszögelése – az Utcalány Műhelye foglalta el. A 
díszlet falán egy utcatábla jelezte, hogy „Rue Basse”-ban vagyunk s a 
háttérben fényreklámok hirdettek Fogorvost, Muzsikát, Cirkuszt, Alko-
holt. Az utcalány szobáját egy pirostakarójú ágy s egy piroshúzatú fotel 
bútorozta. A táncjáték, amelynek londoni koreográfiáját Lengyel Meny-
hért szcenáriumára Alfred Rodriguez készítette el, mint ismeretes, arról 
szól, hogy egy felhajtó két pribékjével szolgálatára szorít egy utcalányt s 
a férfiakat, akiket a lány a szobájába csábít kirabolják; az első két áldozat, 
egy kiélt rue és egy pénztelen kamasz: gyenge fogás; a harmadik egy sö-
tétképű mandarin, jobb zsákmánynak ígérkezik; a lány elébb fél az éksze-
res mandarintól, aztán engedve a pribékeknek, fokozódóan érzéki tánccal 
csábítja a gazdag kínait; benn a pribékek a mandarint először kifosztják, 
aztán megpróbálják megfojtani, leszúrni, felakasztani; a csodálatos man-
darinon azonban semmise fog, mindhárom halálból életre kelti a vágya a 
leány után; s csak abba hal bele, hogy a lány végülis őszintén csókolja 
meg. 

Bartók-zene lüktetésére lihegő történet tulajdonképpen a New York 
Balett műsorán, vagy Roland Petit francia társulatánál volna a maga he-
lyén. A Sadler's Wells és a kissé konvencionális, angol balettkultúra szá-
mára szokatlan e feladat, bár Rodriguez koreográfiája helyenként hatásos, 
de nem mindenütt éri el a budapesti tolmácsolás erejét. A balett szereplői 
gyakorlatilag három csoportra oszthatók. Az uccalány és a mandarin az 
érzékiség kettősét járják. A kerítő és a pribékek a mandarinnal, a lánnyal 
a csábítást, a mandarinnal a haldoklás vonaglásait táncoltatják el. A lá-
nyok és fiúk tánckara utcai intermezzókban a nagyvárosi lét tempóját-
rabságát fejezi ki. 
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Rodriguez angliai koreográfiája mondhatni hibátlan, a lány elfogadha-
tó a mandarin szerepére, amerikaias a tánckar utcai jeleneteiben. Hibás a 
kerítő és a két pribék szerepének táncrajza, talán azért, mert Rodriguez 
abból indult ki, tulajdonképpen ez a hármas a cselekmény motorja s túl-
zottan lendületes, szerfölött kötetlen mozdulatokat írt elő e táncosoknak. 
A következmény elemi erejű: a stíluskülönbség a mű egységét robbantja 
szét fölöslegesen, hiszen ebben a táncban csak rabok vannak. A mandarin 
az érzékiség, a lány a pénz és az érzékiség rabja, míg a fiúk s lányok kara 
a nagyvárosi lét ütemének rabjai. A három gangster a rablás rabja. Az 
angol koreográfia nem veszi észre, hogy ösztönös erő mozgatja őket is, a 
rendező szökellteti, ugráltatja e hármast. Azzal a következménnyel, hogy 
csak a páros érzéki jelenetek hatnak meggyőzően; a kínzás jelenetek a 
rablók részvételével hamisak s a darab második fele elhaloványul az első 
mögött. A szadizmus az előadásban bágyadtabb az érzékiségnél, ami a 
zenének nem sajátja. 

Az angol kritikusok egy része – az Observerét leszámítva – az ered-
ményt nem az előadás, hanem a darab rovására írta. Elsősorban a Times 
kritikusa volt így. A londoni Times szerkesztőségének némely tagja úgy 
ír, mintha mindig az irígylésreméltó múlt magaslatáról ereszkednek le 
kelletlenül a sivár jelenbe, s a balettkritikus a Csodálatos Mandann-hoz. 
„Senkise képzelheti – írta ő – azt, hogy a mandarin története épületes, 
vagy éppen jelentőségteljes” ... A másik komoly londoni napilap, a Daily 
Telegraph már közelebbről értette a művet, amikor ezt írta a londoni be-
mutatóról: „Bartók muzsikája elemi erejű s hatása egy ragályé... A zene 
és arcjáték együttese meggyőző...” Ama népszerű angol lapok, amelyek 
fürdőruhás színésznők képeit közlik előszeretettel, a „Csodálatos Manda-
rin”-ról az erkölcsi felháborodással nyilatkoztak, azzal az öntudattal, 
amely a korlátoltságot mindig jellemezte. A bemutatón a szereplőket ti-
zennégyszer hívta függöny elé a közönség, de az idős hölgy a páholyban 
látnivalóan kissé megzavarodva fogadta e számot. „Nem az én koromban 
lévő embernek való... kissé vad...” – jegyezte meg tétován a műről, amely 
vagy felizgat vagy provokál, de közömbösen senkit se hagy. Zárószámnak 
a Covent Garden-ben egy Verdi zenéjére készült angol táncjáték követke-
zett „A Dáma meg a Bolond” címmel. Ez a „Mandarin” után úgy hatott 
mintha a valóság kíméletlenségéből egy életkép időtlenségébe léptünk 
volna át. A balerinák fagylaltszínű szoknyákat viseltek. – „Ez mondhatni 
üres volt – Bartók után” – jegyezte meg a fiatal tengerésztiszt, miközben a 
színházból az uccára kimentünk. Az uccán esett az eső. 
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HORVÁTH BÉLA 

Kontár nyelvészek151 

Pázmány Péternek van egy mondása, amely ma is nagyon időszerű. 
„Nyúlós és büdös bornak poshadt káposzta cégére.” Ma azt jelenti, hogy a 
pártirodalom nyúlós borának csak olyan poshadt káposzta jutott cégérül, 
mint Bóka László, Boldizsár Iván, Rónai Mihály András vagy más effélék 
írásai. Ezek nem férnek a bőrükbe, még mindig nem látják, hogy a 
zsdanovizmusnak vége, a szocialista realizmusnak befellegzett. Ma mar 
nem lehet párthatározatokkal és rendőri intézkedésekkel költővé ütni a 
repedt fazék, doromb, kolomp és nádi hegedű dalnokait. De most nyel-
vészkedni akarnak, beleavatkoznak a nyelvtudományba, ami pedig na-
gyon veszedelmes vállalkozás, mivelhogy itt a tudatlanság azonnal kide-
rül, akárcsak a matematikában. 

Boldizsár Iván is, Rónai Mihály András is bátor cikkeket írtak az újnak 
mondott helyesírásról, amely csak nekik új, mert tulajdonképpen régi. E 
tájékozatlan párt-írók semmit sem tudnak arról, mi történt a magyar 
nyelvtudomány utolsó évtizedeiben, de azért bátran beszélnek, mint a 
gyógyíthatatlan tudatlanok. 

Nyelvtudósaink a nehéz időkben is derekasan dolgoztak, noha nem 
volt könnyű dolguk, hiszen a párt az egykori félistent és tábornagyot, 
Sztálint tette meg a világ legnagyobb nyelvészének. Sztálin, ma már nem 
félisten, tábornagyi képességeit is kétségbe vonják, tehát egyszeribe sutba 
dobták nyelvtudományi fölfedezéseit is. Ez azonban még nem jelenti azt, 
hogy nyelvészeinknek könnyebb a dolguk. A kommunisták ösztönösen 
érzik, különösen a moszkoviták, hogy a nyelv a mi nagy menedékünk, 
tehát minden módon rontják, pusztítják, szegényítik, azt remélve, hogy 
ekképpen nemzeti szellemünk és hagyományunk is romlik, pusztul, sze-
gényül. De nyelvtudósaink résen állanak. Eltökélten védelmezik nyelvünk 
épségét, visszautasítanak minden nyelvrontó kísérletet, sőt számos olyan 
tárgykört is feldolgoztak, amelyre a múltban nem kerülhetett sor. 

Ekkor előáll Boldizsár Iván, ez a levitézlett zsurnaliszta és megrója 
nyelvészeinket, mivel az újonnan kiadott helyesírási szótárban a „vajon” 
szót egy j-vel írják. Azt mondja, hogy ez a „botfülűek” nyomorúságos 
újítása. Ugyanígy beszél Rónai Mihály András is. Valóban elképesztő a 
két kommunista irodalmár vakmerősége. Ezek nem tudják, hogy már 
Arany János is egy j-vel írta a vajon szót, egy példaadó cikkben indokolva 

                                                           
151 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 5. számában. 
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meg ezt az írásmódot. Nyelvészeink nagyon helyesen jártak el, amikor 
végre rendet teremtettek ebben a kérdésben és bevezették e szó egységes 
helyesírását. 

Boldizsár Iván az Akadémia helyesírási szótárát olvasva nagyon meg-
lepődött azon, hogy az egymásnak mellérendelt mondatok közé akkor is 
vesszőt kell tenni, ha „és” kötőszóval kapcsolódnak. Ezt az újítást erősen 
kifogásolja. Ebben csak az a baj, hogy itt szó sincs újításról. Ez mindig 
így volt, már az iskolában is így tanulta mindenki. 

Azon is háborog a műkedvelő nyelvész, de valódi párt-irodalmár, hogy 
miért „akadémiai” a helyesírási szótár. Azt hiszi, nagyon eredeti és mo-
dern, amikor az Akadémiáról csak úgy odavetve, lekicsinylően beszél. 
Ami ma már egyáltalán nem divatos, a modern írók ma már az egész vi-
lágon mindenütt megbecsülik az akadémiák hagyományőrző szerepét. Mi 
megmondjuk Boldizsár Ivánnak, miért kell akadémiai helyesírási szótár-
nak nevezni a kiadványt. Egyszerűen azért, mert az Akadémia állította 
össze, és mert régebben így kellett megkülönböztetni ezt a kiadványt a 
különbőző helyesírási rendszerek zűrzavarában a nyomdai, iskolai vagy 
magánkiadványoktól. Nagyon helyes, hogy ma ez az egyetlen kiadvány 
van érvényben, amely végre egységesíti a közoktatás és a nyomdászat 
helyesírását. 

Ami a Boldizsár Iván meg nem tanulta vesszőket illeti, az idevonatko-
zó szabályt most megtanulhatja. Így hangzik ez a régi szabály, amely még 
1901-ből származik: „Vessző választja el egymástól rendesen az egyen-
rangú mondatokat, akár főmondatok, akár mellékmondatok (ilyenkor az 
és előtt is vessző van).” Ez a szabály szószerinti benneáll az Akadémia 
1901 évi helyesírási szabályzatában, tehát nyilvánvaló tudatlanság újítás-
nak nevezni. 

Reméljük, e kudarc után egy darabig elmegy a kedve Boldizsár Iván-
nak a nyelvészkedéstől. Megszokta ő már azt, hogy belekap ebbe is abba 
is, aztán – látván, hogy a dolog nem megy – abbahagyja. Így volt ez a 
katolikus költészettel, amikor még Bethlen Iván néven a „Névtelen Jegy-
ző” című folyóiratban katolikus költeményeket írt, amelyeket aztán a kri-
tika szigorúan visszautasított. Iván megunta a sikertelenséget, abbahagyta 
a katolikus költészetet, fölvette a Boldizsár nevet és fölcsapott népies új-
ságírónak. Amikor aztán a szovjet csapatok bevonultak Magyarországra, 
fölfedezte, hogy ő tulajdonképpen kommunista közíró. Nemsokára mi-
niszterhelyettes és főszerkesztő tett belőle, de volt elég baja gazdáival. 
Nem mindig sikerült kitalálnia, hogy a pártnak tetszik-e majd holnap is 
az, ami ma tetszett. Nyüzsögni azonban nem szűnt meg. Ezért kezd most 
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beleavatkozni a nyelvtudósok dolgába. Nem tudja, a boldogtalan, hogy 
milyen veszélyes vállalkozás ez.  

Ugyanily póruljárt Rónai Mihály András is az ország legnyafkább köl-
tője, akire méltán áll a nagy Verseghy Ferenc szava.: „Nem költő ez, ha-
nem csak a Pegazuson lovagoló majom.” Ez a Rónai Mihály András is 
nekilát a nyelvészkedésnek. Cikket írt, amelyben az úgynevezett „ifjonti” 
nyelvészek ellen kel ki. Azt írja róluk, hogy „tudománytalanok, rosszhi-
szeműek és szemtelenek”. Mivel érdemelték ki nyelvészeink e bárdolatlan 
jelzőket? Azzal, hogy nem hajlandók tűrni a nyelvrontók garázdálkodását. 
Rónai Mihály Andrásról köztudomású mennyire sivár és színtelen a stílu-
sa. Innen származik példátlan vakmerősége, hogy oktatni merészeli a tu-
dósokat, mielőtt megtanulta volna legalább a középiskolai nyelvtanköny-
veket. A helyesírási szabályzatot egyszerűen „kalodának” nevezi. A nyelv 
szépsége, az értelmes, emberhez méltó, szervezett, világos és ékes beszéd 
neki annyi, mint „kaloda”. Ő nem ezt a kalodát kedveli, hanem a párt és a 
rendőrség kalodáját, amelybe azonban lehetőleg tehetségesebb költőtársa-
it kell bezárni, meg ezeket a szemtelen nyelvtudósokat, akik nem tűrik, 
hogy úgy rontsa nyelvünket ahogy neki tetszik. 

Azt mindenki tudja, hogy a szépirodalom nem annyi, mint nyelvtudo-
mány és a stílus valójában művészet. De semmiféle művészi stílust nem 
lehet kialakítani anélkül, hogy a nyelv szellemét és szabályait tökéletesen 
ne ismerjük. Rónai Mihály András hasztalanul hordja zsebében párt-írói 
igazolványát, az igazolvány még nem teszi őt sem stilisztává, sem nyel-
vésszé. A legmulatságosabb, hogy ez az ember nyelvtudósaink munkáját 
emlegetve „kavargó anarchiáról” beszél, de ugyanakkor általános szabad-
ságot követel állítólag az írók nevében – és éppen ő! – a helyesírási szabá-
lyok megszegésére. Arról ne is beszéljünk, hogy micsoda gyatra kifejezés 
ez: „kavargó anarchia”, mert Rónai Mihály Andrástól az efféléket már 
megszokhattuk, tőle csak ennyi telik. Ez az ember nemcsak hogy írni nem 
tud, de olvasni sem. Nem. olvasta, hogy irodalomtörténészeink és nyelvé-
szeink mennyire tisztelik klasszikus nagy íróink egyéni helyesírását. Ma 
már nyelvtudományunk annyira fejlett, hogy a régi szerzők műveit min-
dig eredeti helyesírással közlik. Például nemrégiben jelent meg 
Keresztury Dezső és Tarnai Andor kitűnő gondozásában Batsányi János 
műveinek gyűjteményes kiadása. A szerkesztők jogosan kifogásolják, 
hogy a régebbi kiadások átírták Batsányi eredeti helyesírását. Szerintük a 
kritikai kiadásoknak mindig az eredeti helyesírást kell követniük, és iga-
zuk van. A nyelvtudósok mindig védik a művészek helyesírási szabadsá-
gát. Még utólag is betűhív nyomtatást kérnek a kritikai kiadásokban. Vé-
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dik a nyelvészek a művészek szabadságát, de eltökélten, harcolnak az 
afféle tudatlan nyelvrontók ellen, mint Boldizsár Iván és Rónai Mihály 
András, 

Rónai Mihály András azzal kérkedik, hogy ő lefordította Petrarca 
egyik szonettjét, amely – amint mondja – „az egyetemeken használatos 
Világirodalmi Antológia” második kötetéiben jelent meg. Hát ez bizony 
elég szomorú. Közoktatásunkat és hajdan gazdag és viruló 
műfordításirodalmunkat idáig süllyesztették! Ha megnézzük Petrarca 
szonettjének eredeti olasz szövegét, azonnal megállapíthatjuk, hogy Rónai 
Mihály András úgynevezett fordítása teljes egészében hamis. 

Mindenekelőtt tudnia kellett volna a műfordítónak, hogy ebben a szo-
nettben, amelyet Laura halálára írt Petrarca, van egy verssor, amely világ-
hírű lett, és amelyet később más költők is fölhasználtak, műveikben, pél-
dául Giuseppe Giusti. Így hangzik az a sor olaszul: 

E compie' mia giornata innanzi sera. 
Vagyis magyarul szószerint: S letelt az én napom, mielőtt este lett. Ezt 

a költői képet megtaláljuk Petrarcának a „Halál diadala” című énekében 
is: 

„Gente, a cui sí ía nőtte innanzi sera.” 
És mit ír Petrarca nevében Rónai Mihály András? Ezt írja: 
„Felszálltam, szellő est előtt, ha lebben.” 
Vagyis azt állítja, hogy Laura felszállt, holott Petrarca egyszerűen csak 

annyit mondott, hogy „letellett napja”. Ez még nem minden, megteszi 
szellőnek Laurát, szellőnek nevezi, amely felszáll „est előtt”. Miért est 
előtt? Micsoda suta és idétlen beszéd ez? Laura szellő lenne, amely fel-
száll est előtt? Erről szó sincs: az egész világirodalomban így idézik Pet-
rarca híres verssorát: Letelt az én napom, mielőtt este lett. Ez minden iro-
dalomtörténeti kézikönyvben benne van – ha a fordító nem jött rá, meg-
nézhette volna –, igen ám, csakhogy ehhez is tehetség kell. 

Ha ezzel a híres verssorral ily rútul elbánt Rónai Mihály András, kép-
zelhetjük, mit művelt a vers többi sorával. Az első két sor így hangzik 
olaszul: 

Levommi il mio pensier in parte, ov era  
Quella eh io cerco e non ritrovo in terra, 
Magyarul pontosan ezt jelenti: Gondolatban azon a tájon jártam, ahol 

hajdan ő járt, akit keresek, de nem lelem a földön. Mit ír Rónai Mihály 
András? Ezt: 

Ma fölvitt lelkem – szellemszárny ha rebben – 
Hozzá, kinek itt nem találom arcát.” 
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Egyetlen szó sem igaz. Az eredetiben nem áll az, hogy „ma”. Miért is 
állana? A költő nem mondta, hogy „ma”, miért mondja Rónai Mihály 
András? Miért csapja be a gyanútlan olvasót? Szellemszárnyról – és fő-
ként a szellemszárny rebbenéséről – szó sincs. Ilyen idétlenséget Petrarca 
sohasem írt le, az ő képei mindig valóságosak. Azonkívül ebben az első 
két sorban még nem „repül fel hozzá”, csupán annyit mond, hogy arra a 
tájra tértek gondolatai, ahol valamikor Laura járt, de hasztalan, mert a 
földön nem találja. Tehát – és most jön a harmadik sor: az égben leltem 
meg őt, a mennyország harmadik körében. Rónai Mihály András termé-
szetesen ezt is eltorzítja, mert ő maga sem érti, hogy miről van szó. Ho-
gyan értse meg tehát az olvasó és hogyan az egyetemi hallgató, akinek 
ilyen hamis szövegekből kell tanulnia az olasz irodalmat? 

Fölösleges tovább elemezni ezeket az értelmetlenül egybedobált sza-
vakat, amelyekről Rónai Mihály András „az egyetemeken használatos 
Világirodalmi Antológiában” azt meri állítani, hogy Petrarca szonettje. 
Csak a vers befejezését említem meg. Petrarca azt írta, hogy Laura „tiszta 
és kegyes szavainak csengésére majdnem ő is ott maradt az égben”. Rónai 
ezt így torzította el: Csak egy szó még s az égi seregeknél lelkem mind-
járt, örökre fennakad. De a lélek nem „akad fenn”. Fennakadunk az ilyen 
ügyetlen beszéden és fennakad a hal a horgon, vagy a kommunista mű-
fordító hamisítványa fennakad a rostán, de Petrarca lelke nem akad fenn.  
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REMÉNYI JÓZSEF 
Marie Under, száműzött észt költőnő152 

Child of man – A selection from the Poetry of Marie Under. 
Compiled and translated from the Estonian by W. K. Matthews. 

 
A huszadik század észt irodalmában két jelentékeny mozgalomról emlé-
kezhetünk meg. A „Noir Eesti” (Ifjú Észtország) amelynek legkimagas-
lóbb költő egyénisége Gustav Suits és a „Siuru”, amelynek legtökélete-
sebb képviselője Mariée Under. „Siuru” a Kalevid-ben említett ismeretlen 
madár neve Jellemző, hogy mind a két költő emigrált szülőhazájából. Az 
észt költők angol nyelvű tolmácsolója, W. K. Matthews, a londoni egye-
tem tanára és a „Slavonic and East European Review” szerkesztője, aki 
fiatal éveit Észtországban töltötte és mesterien bírja nyelvüket. Suits ver-
sei néhány évvel ezelőtt „Flames on the Wind” címen jelentek meg ango-
lul és megérdemelt figyelmet keltettek. Marie Under verseiből W. K. 
Matthews negyvenkét költeményt választott ki és fordított le e kötet szá-
mára. Hadd jegyezzem meg, amire a fordító a kötet előszavában is rámu-
tat, hogy Marie Under több magyar költő verseit is lefordította anyanyel-
vére. 

A kitűnő angol nyelvű fordítás következtetni enged Marie Under költői 
tehetségére. Lírájának gazdagsága és színessége, keresetlen, de mégis 
kifinomult írói modora, érzéki realizmusa és a hányatott lélek csüggedet-
len derűje meglepő hűséggel fejeződik ki az angol nyelvnek az észttől 
merőben eltérő világában. Azért hangsúlyozzuk különösképpen ezt a for-
dítói hivatottságot, mert a mi költészetünk idilli, epikai vagy drámai vará-
zsával sajnos ritkán találkozunk idegen nyelvű fordításokban. 

Mi jellemzi Marie Under költészetét? Frissesség, erotikus szenvedély 
háborús és forradalmi élmények, neurotikus nyugtalanság, a száműzött 
lélek keserűsége és reménysége. Némely költeményén érezzük a német 
expresszionisták hatását, itt-ott Rainer Maria Rilke visszhangját halljuk de 
művei kétségtelenül sajátos költői világra és kitűnő formaérzékre valla-
nak. 

                                                           
152 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 5. számában. 
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HORVÁTH BÉLA 
Kardos úr megmagyarázza Manzonit153 

A „Világirodalom Klasszikusai” című sorozatból még a kommuunisták 
sem hagyhatták ki Alessandro Manzoni „Jegyesek” című remekművét. A 
fordítás azonban nem a népidemokráciában született: Révay József csodá-
latra méltó műve, amely a háború végefelé jelent meg, úgy hiszem 1943-
ban, a Franklin Társulatnál. De ne essünk tévedésbe, nem arról a Révai 
Józsefről van szó, aki mint irodalmunk egyik bolsevizálója Petőfi Sándort 
majdnem megtette Nyekraszov tanítványának. Nem. Manzoni művét az 
igazi Révay József fordította, a kiváló író, a Tükör című hajdani jeles fo-
lyóirat szerkesztője és az olasz irodalom legtanultabb ismertetője hazánk-
ban. Ezt a fordítást adta ki az egyik állami könyvkiadó a „Világirodalom 
Klasszikusai” című sorozatban. Amikor ez a sorozat megindult, a maga-
sabb irodalmi körök máris nagy aggodalommal tekintettek a vállalkozás 
elé, mivelhogy szerkesztőbizottságában két olyan irodalmár szerepel, aki-
nek tudatlansága és ferdítései hírhedtekké váltak. Irodalmunk két Kardo-
sáról van szó, a Tiborról, meg a Lászlóról. Tudvalevő, hogy Kardos Lász-
ló versfordításai semmiben sem egyeznek az eredeti művekkel, sőt egyet-
len szót sem lehet megérteni belőlük. Ami pedig Kardos Tibort illeti, mint 
a kommunista könyvkiadás olasz szakértője számos előszóval és cikkel 
bizonyította be módfelett vastag tudatlanságát és rosszhiszeműségét. Arc-
képéhez mint adalékot megemlítjük, hogy amikor Rómában garázdálko-
dott 1947-ben és 1948-ban mint az egykori Római Magyar Akadémia 
igazgatója, ő adta el az intézet könyvtárát a római 
hulladékpapírkereskedőknek. A gazdag könyvtár nagy része Fraknói 
Vilmos hagyatékából származott. 

Lássuk, mit írt ez az ember Alessandro Manzoniról a Jegyesek új ki-
adása elé? Előbb azonban szóljunk néhány szót magáról a kiadványról, 
amely jellegzetesen mutatja meg a kommunista könyvkiadás hivatalnoki 
jellegét és primitív módszereit Az utolsó oldalon hét személyt jelöl meg a 
könyv, akik közreműködtek a kiadásban. Ott áll az, aki a kiadásért felel, 
aki szerkesztette és jegyzetekkel ellátta, aki a fordítást ellenőrizte, aki a 
szerkesztésért felel, aki a kötést tervezte, aki a nyomdát vezeti és végül 
aki felelős a vezetésért. Ez a siserehad nyomorgatja a magyar könyvki-
adást, ezek tékozolják a közpénzeket és ezek teszik tönkre a kiadványo-
kat. A legnevetségesebb, hogy külön szemely van feltűntetve, aki „a for-

                                                           
153 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 5. számában. 
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dítást ellenőrizte”. Mit ellenőrizett ezen a régi fordításon, amely fordítás-
irodalmunk egyik büszkesége? 

Kardos Tibor mint valódi szovjet irodalmár, elsősorban nem olasz for-
rásokra, hivatkozik, hanem szovjet forrásokra. Ez bizony elég tudomány-
talan eljárás, hiszen tudvalevő, hogy talán az egyetlen Dantét kivéve 
semmiféle könyvről nem jelent meg oly sok tanulmány Itáliában, mint 
Manzoni művéről. Egy Jegerman nevű szovjet szerzőt idézve előszavában 
Kardos Tibor azt állítja, hogy Alessandro Manzoni janzenista volt. Nyil-
vánvaló, hogy sem a moszkvai, sem a budapesti kommunista irodalmár 
nem tudja, mi a janzenizmus. Ez a tizenhetedik századbeli eretnekség, 
mint tudjuk, Janzen Kornél holland teológustól vette nevet. Több mint 
háromszáz esztendeje „Augustinus” című posthumus művében fektette le 
négy fő tételét. Szerinte Isten egynémely parancsolatját, bármennyire 
igyekeznek, még az igazak sem tudják megtartani, hacsak nem segít nekik 
a kegyelem. Janzen második tétele, hogy a megromlott emberi természet-
nek mindenkor szüksége van a hatékony isteni kegyelemre, amelynek 
ellenállni nem lehet. A harmadik tétel szerint ahhoz, hogy Isten előtt ér-
demet szerezzünk, vagy érdemtelenné váljunk, fölösleges hogy benső 
szükségességből legyünk szabadok, elegendő a külsőleg együttműködő 
szabadság. Végül a negyedik tetel szerint Krisztus nem mindenkiért halt 
kereszthalált, hanem csakis a választottakért. Amint látjuk, a janzenizmus 
Szent Ágoston tanainak tévés értelmezéséből származik. Nagyobb neve-
zetessége a francia irodalomban volt. A Port Royal apátságban Arnauld 
Angelika, apátnő körűl egy kis irodalmi remeteség keletkezett, amelynek 
hagyományai meg ma is föllelhetők. Francois Mauriacnak egyik-másik 
ortodox kritikusa nem minden alap nélkül veti szemére a janzenizmusra 
való hajlamot, de janzenizmust tulajdonítani Alessandro Manzoninak 
annyi, mintha Petőfi Sándorról azt állítanók, hogy a Habsburg-család házi 
költője volt és fekete-sárga dalnok. Ilyen tudatlanságra csak az afféle 
szovjet irodalmárok képesek, akik nincsenek tisztában a kereszténység 
történetével és Manzoniból egy szót sem értettek meg, de azért bátran 
írnak róla, hiszen azért szovjet irodalmárok. 

Azt is írja Kardos László, hogy Manzoni „regényének egyetemes je-
lentőségét tompítja a vallásos motívumok beleszövődése.” Ez a kommu-
nista irodalmi kortes így szeretné a hatalmas mű érvényét és jelentőségét 
csökkenteni. Természetesen hasztalan igyekezet, hiszen még az egyszerű 
olvasó is azonnal megállapíthatja, hogy a regény egész szerkezete és 
mindem mozzanata a kereszténységen alapul. Tudjuk, hogy újabban egy-
re gyakrabban emlegetik Alessandro Manzoni szentté avatását. Ő nem 



 

522 

„vallásos motívumokkal szőtte tele” művét, hanem tökéletes keresztény 
művészetet teremtett. 

Kardos Tibor nagyon szeretne belejavítani Manzoni remekművébe, de 
mivelhogy ezt nem teheti meg, az előszóban legalább azt írja, hogy 
„Manzoni talán a valóságtól eltérő képet adott Federigo Borromeo kardi-
nálisról. Azt nem meri mondani, hogy Manzoni hamisan ábrázolta a ti-
zenhetedik századnak ezt az egyik legnagyobb alakját, mert egészen nyíl-
tan még Kardos sem tagadhatja, hogy Borromeo valóban a Manzoni ábrá-
zolta lánglelkű férfiú volt. 

A szentéletű költőt nemcsak janzenistának nevezi Kardos Tibor hanem 
antiklerikálisnak is. Ez valóban fölháborító rosszhiszeműség. Alessandro 
Manzoni bátor és szabad lélek volt, neki nem parancsoltak a párthatáro-
zatok, neki nem írták elő, hogy miről és hogyan írjon. Egyházának hű fia 
volt, igazi keresztény költő és valóban realista, mert mindig az igazat írta 
és a legtermészetesebben természetfölötti tudott lenni. Kardos Tibor egy 
szót sem szól Manzoni szent himnuszairól, de előszedi a „Trionfo della 
libertá” című munkáját. Szerinte Manzoni ebben lenne antiklerikális. 
Természetesen egy sort sem tud idézni belőle, amely az Egyház ellen szó-
lana. Az igaz, hogy Manzoni, mint minden igazi keresztény költő, a sza-
badság és az emberi méltóság bajnoka volt és az olasz Risorgimento 
egyik legnagyobb alakja. Ez a mozgalom, amelyhez ő tartozott, meghozta 
a népek tavaszát, megszerezte az emberiségnek a politikai szabadságjo-
gokat, mint a sajtószabadság, a népképviseleti rendszer, a törvény előtti 
egyenlőség, a szabad költözködési jog, a nemzeti függetlenség. Nincs e 
jogok közül egyetlen egy sem, amelyet a kommunista reakció meg ne 
semmisített volna. Manzonitól és társaitól a magyar olvasó főként azt 
tanulhatja meg, hogy ezek a jogok a természetjogban gyökereznek, mivel 
maga az Isten adta az emberiségnek. A keresztény költők szerint az Egy-
ház isteni alapítású tökéletes társaság. Ha azonban emberi arculatán – 
mint egy híres magyar dorninikánus szónok mondotta – fogyatkozások 
mutatkoznak, tagjainak, különösen az íróknak, kötelességük küzdeni e 
fogyatkozások ellen. És az Egyház nem fél az elébe tartott tükörtől. 
Benedetto Croce – aki pedig mint idealista filozófus szembenállt az Egy-
ház tanításával – azt mondotta, hogy a szabadságot a legtökéletesebben 
egyedül az Egyház tanítja, mivel minden embert közvetlenül az Istennel 
helyez viszonyba. 

Alessandro Manzoni éppen ezért küzdött oly sikeresen az emberi sza-
badságért és a politikai jogokért, mert tökéletes keresztény költő volt. 
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Sajnálatos, hogy a század elején megújuló magyar irodalom figyelmét 
elkerülte Alessandro Manzoni működése. Hosszú ideig még főműve sem 
látott napvilágot, a Jegyesekből csupán egy rövidített kiadás volt forga-
lomban, amely valószínűleg németből készült. Nyoma sem volt benne 
Manzoni varázslatos stílusának, amelyet még Goethe is megcsodált. Egy 
kis kegyiratkának számított, szomorú kivonat volt, amit senkisem olva-
sott. Manzoniról a századeleji magyar irodalomban, a Nyugat folyóirat 
idején, nagyon kevesen tudtak. De ugyan így állt a dolog a többi nagy 
olasz remekíróval is. Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, a két Kisfa-
ludy és Arany János még ismerték és tanulmányozták Petrarcát, Dantét, 
Tassot, Artostot, de a modern magyar irodalom, nem ismerte fel kellő 
módon e szerzők jelentőségét. Egyes fordítások – Babits örökérvényű 
Danté-jét kivéve mint hivatalos kiadványok jelentek meg. Túlságosan 
gyatrák és kezdetlegesek voltak ahhoz, hogy számot adjanak az olasz 
klasszikusok valódi értékéről. Révay Józsefé, a Franklin Társulat volt 
igazgatójáé az érdem, hogy szakavatott módon és költői ihlettel fogott 
Bocaccio és Manzoni fordításához. A nagy műből, amely most új kiadás-
ban megjelent – a tudatlan kommunista előszót semmibe véve – megítél-
heti a magyar olvasó, hogy mi a realizmus, az igazi realizmus, amelyhez 
párthatározatokkal nem aggattak semmiféle jelzőt, mint a terméktelen 
szocialista irrealizmushoz. 
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SZABÓ ZOLTÁN 
A nemzetközi Pen-Club a magyar írókért154 
November 3-án a Magyar PEN Club a következő rádióüzenetet küldte a 
Nemzetközi PEN Club londoni központjához: 

„A magyar írók segélykiáltással fordulnak a világ íróihoz. Kérik, szán-
janak időt és fáradságot arra, hogy megtalálják a leghathatósabb módot 
szabadságunk ügyének támogatására. Hívják fel a világ közvéleményét, 
hogy a győztes forradalommal kivívott függetlenségünknek és országunk 
semlegességének megsértése súlyos katasztrófához vezetne. Sorsunk 
nemcsak politikai kérdés, hanem élet és halál ügye. A magyar írók teljes 
egységben arra kérik főtitkár urat, hogy mindezt közölje táviratilag a PEN 
centrumokkal. Hálás köszönettel a Magyar PEN Club elnöksége nevében: 
Képes Géza.” 

E rádióüzenetet, amely nyilvánvalóan annak tudatában íródott, hogy a 
PEN Club olyan testület, amely politikával nem foglalkozik, Vámos Imre, 
a Látóhatár szerkesztője táviratilag továbbította Londonba, Tábori Pálhoz, 
aki mint a Száműzött Írók PEN Clubjának elnöke, cselekvésre hivatott 
volt. Tábori november 4-én délután a távirat vételét közölte velem. Javas-
latomra elfogadta azt, hogy mivel az angol PEN Club vezetősége csak 
november 5-én este ül össze, a Száműzött írók PEN Clubja adjon egy 
nyilatkozatot és azt a lassú hivatalos út helyett a távirati ügynökségek 
útján tegye közzé. 

Tábori a Száműzött Írók PEN Clubjának nevében olyan felhívást fo-
galmazott, amely nem csupán a PEN Clubjaihoz, hanem a világ összes 
íróihoz és alkotó művészeihez fordul azért, idézek: „hogy a lehető legszé-
lesebb nyilvánosságot adják Magyarország embertelen letiprásának abban 
a pillanatban, amikor ez a nép nemzeti szabadsága visszanyerésének kü-
szöbén állt. Hogy tiltakozzanak szóban és tettben a magyar szellemi élet 
készülődőben lévő totális lerombolása ellen, amelyet a szovjet erők ezen a 
reggelen megkezdtek. Hogy fejezzék ki teljes együttérzésüket mindazok-
kal a magyar írókkal és értelmiségiekkel, akiket: ebben a pillanatban az a 
veszély fenyeget, hogy a Szovjetunió katonái legyilkolják, megkínozzák 
vagy fogságra vetik. Hogy folyamodjanak egyénileg és együttesen a nyil-
vánosság minden lehetőségét kihasználva népük és a világ lelkiismeret-
éhez acélból, hogy a most folyó orosz beavatkozás dühétől a magyar író-
kat és értelmiségieket megmenthessék.” 

                                                           
154 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 6. számában. 
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Ezt a felhívást november 4-én, délután 6 órakor a Száműzött Írók PEN 
Clubjának nevében Tábori Pál elnök és Colin titkár kiadta a londoni saj-
tóügynökségeknek. A felhívás teljes szövege másnap, november 5-én 
reggel egész terjedelmében megjelent a Manchester Quardian-ben és több 
más lap is megemlékezett róla. Az Angol PEN Club ugyanaznap este 
tervbevett napirendjétől eltekintve, elsőnek Képes Géza üzenetével fog-
lalkozott és a következő határozatot hozta: 

„A Nemzetközi PEN Club Angol Szervezete meghallgatta Képes Géza 
költő rádióüzenetét, amelyet a Nemzetközi PEN Club londoni központjá-
hoz intézeti. Kifejezi mélységes együttérzését és csodálatát megpróbálta-
tásuk óráiban Magyarország írói iránt. Az Angol PEN Club minden fenn-
tartás nélkül támogatja és osztja azt a felhívást, amelyet a Száműzött Írók 
PEN Clubja adott ki a sajtónak és amely megjelent ma 1956 november 5-
én, hétfőn a Manchester Quardian-ben.” 

Az Angol PEN Club gyűlése elhatározta ezután, hogy a következő táv-
iratot küldi a világ összes PEN clubjainak: 

„A Szabad Európa Rádió közlése szerint a Magyar PEN Club rádió-
üzenetet küldött az írókhoz világszerte. Kérjük, hogy azonnal fejezzek ki 
teljes együttérzésüket a magyar írókkal és értelmiségiekkel rettentő meg-
próbáltatásuk e napjaiban.” 

Ez a távirat a Nemzetközi PEN Club elnökének, André Chamson-nak 
és főtitkárának, Dávid Carver-nek az aláírásával november 7-én reggel 
ment ki a világ összes PEN Clubjaihoz. 

A táviratra a következő PEN Clubok válaszoltak: Jamaicai PEN Club, 
Hong-Kongi Kínai PEN Club, Észt PEN Club, Dán PEN Club, Svéd PEN 
Club, Német PEN Club, Skót PEN Club, Svájci francia PEN Club, Del-
Afrikai PEN Club, Olasz PEN Club, Ausztráliai PEN Club, az Egyesült 
Államok PEN Clubja, Osztrák PEN Club, Lengyel PEN Club, Ír PEN 
Club, Argentínai PEN Club, New Yorki Jiddisch PEN Club, Holland PEN 
Club, Száműzött Írók Amerikai PEN tagozata, Török PEN Club, Brazil 
PEN Club, Indiai PEN Club, Chilei PEN Club. 

E távirati válaszokból a leglényegesebbeket ismertetjük. Az Ír PEN 
Club Dublinban a távirat vétele után rendkívüli ülést hívott össze. A kö-
vetkező határozatot hozták: 

„A Magyar PEN Clubnak. Az Ír PEN Club mélységesen megbotránko-
zott azon a támadáson, amelyet Oroszország intézett az önök országa el-
len. Mi írországi írók, együttérzésünket fejezzük ki Magyarország iránt az 
önök szabadságharcának idején és kifejezzük együttérzésünket az önök 
szörnyű fizikai szenvedéseivel. PEN Clubunk minden egyes tagja helyze-
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téhez mérten meg fogja kísérelni azt, hogy enyhítsen ezeken a szenvedé-
seken. Ne veszítsék el a reményt. A gondolat szabadsága végső fokon 
mindig győz s Shakespeare és Goethe, Moliére és Yeats mindig túléli a 
gépfegyvereket és atombombákat. Azokat, akik a rakéta lövedékeket és a 
tengeralattjárót föltalálták, el fogják felejteni. Eltemetődnek magosan a 
levegőben és mélyen a tenger alatt. Ismételjük: ne veszítsék el a reményt. 
A gondolkodók világa és azoknak a világa, akik éreznek, az önök orszá-
gával tart. A Dublini PEN Club ugyanezt teszi.” 

A lengyelországi Lengyel PEN Club a londoni felhívásra ebben a táv-
iratban válaszolt: 

„Válaszul a Nemzetközi PEN Club elnökségének felhívására a Len-
gyel PEN Club az egész lengyel nemzettel egyetértésben a legmélyebb 
részvétét fejezi ki a testvéri magyar nemzet iránt, amely az utóbbi napok-
ban a legszörnyűbb tragédiát élte át. Ugyanekkor magyar írótársainkkal 
együttérezve kijelentjük, hogy erkölcsi támogatásunkban részesítünk 
minden olyan kezdeményt, amely a legutóbbi összeütközések következ-
ményeit enyhíti Magyarországon és mindent megteszünk azért, hogy a 
tragikus események áldozatainak segítségére legyünk. JanParandowski 
elnök, Mária Dabrowska alelnök, Michel Rusinek főtitkár, Kaziroirez 
Kumanieczki és Jerzy Zawieyski az elnökség tagjai.” – A lengyel írók ezt 
a táviratot franciául szövegezték. 

A Svéd PEN Club ezt a táviratot küldte: 
„Táviratukat megkaptuk, köszönjük. Huszonhat svéd író és PEN-tag 

november 5-én levélben fordult a Szovjet írószövetséghez, kifejezvén 
nekik, hogy a segélyért folyamodó magyar írókkal érzünk. A levél szöve-
gét rádióban és sajtóban közzé adtuk. Ragnar Svanstrom.” 

A Dán PEN Club táviratában azt jelentette, hogy az akciót már elkezd-
ték. Az Olasz PEN Club nevében Ignazio Silone a következőket válaszol-
ta: 

„Az Olasz PEN Club a magyar forradalmárok ügyét egészében magáé-
nak tartja.” 

Antonio Aita, az Argentin PEN Club elnöke, ezt táviratozta: 
„Argentína írói csatlakoznak ahhoz az egyetemes tiltakozáshoz, amely 

a magyar nép szabadságát és méltóságát ért támadás ellen emeli fel a sza-
vát.” 

A Hong-Kongi PEN Club ezt táviratozta; 
„A Kínai PEN Club legmélyebb hódolatát fejezi ki a magyar íróknak 

és értelmiségieknek szabadságért folytatott hősi harcukért. A kínai írók 
önök mellett állanak abban a nagyszerű órában, amelyben egy nemzet ír 
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halhatatlan eposzt. Szóljon a szabadság harangja. J. Wong a Hong-Kongi 
Kínai PEN Club elnöke.” 

A német PEN Clubbok azt táviratozták, hogy „már nyilvánosan kife-
jezték együttérzésüket a magyar PEN Clubbal”. Az Amerikai PEN Club 
nevében James Putnam ezt sürgönyözte: „Azon vagyunk, hogy mindent 
megtegyünk, ami a magyar PEN Club tagjait nem veszélyeztetheti. Önök 
mit javasolnak?” Erre a táviratra az Angol PEN Club azonnal táviratilag 
válaszolt. Nyilvános nagygyűlést javasolt, határozattal, a lehető legna-
gyobb rádió- és sajtó-nyilvánosság előtt, New York-ban. 

A Finn PEN Club sürgönye így hangzik: 
„A FINN PEN Club teljes együttérzését fejezi ki a Magyar PEN Club-

bal és a helyzet békés, megoldását reméli. Soulahti Barck Hellemann.” 
A zürichi PEN Club ezt táviratozta: 
„Szilárdan állunk magyar író társaink mellett, rettentő megpróbáltatá-

suk idején. Werner Weber elnök.” 
A Külföldön élő Német írók PEN Clubjának távirata így hangzik: 
„A magyar népre zuhant tragédia nyomán kelt mélységes együttérzé-

sünket kifejezendő, nyilvános gyűlést rendezünk, amelyen kifejezzük 
fenntartásnélküli együttérzésünket e bátor, szabadságszerető nép íróival. 
Köszönjük a Nemzetközi PEN Clubnak mindazt, amit azért tett, hogy 
segíthessünk. Mindent megteszünk a magunk részéről, hogy enyhítsünk 
azokon a súlyos csapásokon, amelyek magyar írótársainkat érték. Hans 
Flesch elnök, Wilhelm Unger titkár.” 

A Bolgár PEN Club Szófiából ezt táviratozta francia nyelven London-
ba: 

„Köszönjük önöknek, hogy jelezték a Magyar PEN Club felhívását. 
Azonnal kapcsolatba lépünk a Magyar PEN Clubbal. Bolgár PEN Club, 
Boyan Bolgár titkár.” 

A New-Yorki Jiddish PEN Club távirata: 
„Kifejezzük rokonszenvünket a magyar nép íróinak és, értelmiségi 

embereinek szabadságukért és függetlenségükért folytatott küzdelmük-
ben. Dr. Shlomo Bickel elnök, Leon Feinberg titkár.” 

A Holland PEN Club az Angol PEN Club távirata nyomán gyűlést hí-
vott össze 1956 november 10-én és a következő határozati javaslatot hoz-
ta: 

„A Nemzetközi PEN Club hollandiai központja kifejezi rokonszenvét 
ama távirattal kapcsolatban, amelyet a Nemzetközi PEN Club intézőbi-
zottsága intézett a világ összes PEN Clubjaihoz. Azt, ami Magyarorszá-
gon 1956 november 4-én történt, amikor a Szovjetunió nyers erőszakkal 
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fordult a magyar nép újonnan kivívott szabadsága ellen, amelyet részben 
a magyar írók egy részének is köszönhettünk, elborzadva vettük tudomá-
sul. Ezzel kapcsolatban a Holland PEN Club kifejezi fenntartásnélküli 
hűségét a Nemzetközi PEN Club alapokmánya iránt, ahogy az a hollandi-
ai központ érvényes Alapszabályainak második és harmadik artikulusá-
ban, az 1–11-ig terjedő paragrafusokban megnyilatkozik. A Holland PEN 
Club az idézett Alapokmányban említett elveket minden tagjára kötelező-
nek tekinti és fölhívja minden tagját arra, hogy újonnan vallja és vállalja 
ezeket az elveket, ahogy erre a becsület és lelkiismeret is kötelez. Követ-
kezésképpen a Holland PEN Club elhatározza, hogy a PEN tagság el lesz 
zárva mindazok előtt, akik a Szovjetunió magyarországi eljárását igazol-
ják, helyeslik vagy mentegetik.” 

A Száműzött Írók PEN Clubjának amerikai tagozata ezt sürgönyözte 
Londonba: „E pillanatban nem lévén módunk arra, hogy közvetlen kap-
csolatba lépjünk önökkel, a Száműzött Írók PEN Clubjának amerikai ta-
gozata ezúton fejezi ki azt a mély felindulást, amely bennünket önökhöz 
fűz a szabadság és emberi jogok közös ügyének védelmében, az időben, 
amikor ezektől a jogoktól önöket oly kíméletlenséggel fosztják meg. Kö-
zölni kívánjuk önökkel, hogy fáradhatatlanul munkálkodni fogunk azon, 
hogy az önök sorsára figyelmeztessük mindazokat, akik az önök szenve-
désén fölháborodva az önök ügyét elveszett ügynek nem tekintik. A 
Száműzött Írók PEN Clubjának amerikai tagozata.” 

A Török PEN Club távirata így hangzik: 
„A leghatározottabban elítélünk minden erőszakosságot és a legmé-

lyebb rokonszenvünket fejezzük ki magyar írótársaink iránt ama szörnyű 
szenvedésekért, amelyek hazájukat az orosz csapatok támadása miatt súj-
tották.” 

A Brazil PEN Club távirata: 
„Táviratukat megkaptuk. A Brazil PEN Club mély együttérzését fejezi 

ki, amikor ilyen szörnyű csapás érte a magyar írókat és értelmiségieket. A 
sorsukért megnyilvánuló világszolidaritáshoz a Brazil PEN Club csatla-
kozik.” 

Hasonló értelemben nyilatkozott a hindu és a chilei PEN Club is. 
A világ összes PEN Clubjainak e mozgósításán kívül André Chamson 

nemzetközi elnök november 14-én táviratban szólította fel Nehrut, hogy 
az Új-Delhi-ben megkezdődött UNESCO konferencián szólaljon fel a 
magyarság ügyében. Chamson a világ szabad íróinak nevében azt köve-
telte, hogy minden lehetséges lépés megtétessék – az Egyesült Nemzetek-
hez való folyamodást beleértve – a magyar írók megsegítésére. Chamson 
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kiáltványt írt azonkívül a Nouvelle Literaire című párizsi irodalmi újság 
november 22-i számában. Ebben azt követeli, hogy az UNESCO és az 
Egyesült Nemzetek védnöksége alatt az írók egy nemzetközi bizottsága 
mehessen Magyarországra. Chamson javasolja egy „szellemi vöröske-
reszt” létesítését. A vöröskereszt – írja Chamson – egy évszázad óta védi 
a betegeket és sebesülteket és az UNESCO tervbe vette azt is, hogy nyílt 
városokat és védett zónákat létesít, ahol minden nemzet biztonságba he-
lyezheti a birtokában lévő remekműveket ... De miért nem történt meg – 
kérdi Chamson – ugyanez magukért a művészekért, akiknek a műremeket 
köszönhetjük? Chamson, a Francia Akadémia tagja, olyasfajta szervezet 
felállítását javasolja, amely az írókat, művészeket, egy ország szellemi 
elitjét megvédelmezi háború vagy forradalom idején. 

A Nemzetközi PEN Club főtitkára Londonban, november végén meg-
kapta azt a Budapesten feladott és a magyar PEN-vezetőségtöl jegyzett 
táviratot, amely a PEN Clubok útján kifejeződött világszolidaritást meg-
köszöni. Ugyanekkor értesítette a világ összes PEN Clubjait arról, hogy 
az írók feladata a világ minden országában annak a teljesen alaptalan 
vádnak a hatásos megcáfolása, hogy a magyar forradalomban ellenforra-
dalmi törekvések is szerepet játszottak. 

összeállította: SZABÓ ZOLTÁN 
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VÁMOS IMRE 

A „Fórum” különszáma155 

„Fórum”, Österreichische Monatsblätter für kulturelle Freiheit. Bécs. 
1956. novemberi szám. 

 
A bécsi „Fórum”, a legnagyobb osztrák folyóirat, novemberi számában 
szinte teljes egészében a magyar szabadságharccal foglalkozik. Ez a fo-
lyóirat az ismert kulturális világszervezet, a „Congres pour la liberte de la 
culture” osztrák kiadványa; testvérlapja a Párizsban megjelenő „Preuves”-
nek, az angol „Encounter”-nek, a német „Der Monat”-nak és a spanyol-
nyelvű „Cuadernos”-nak. Osztrák szerkesztőin és, munkatársain kívül az 
európai politikai- és szépirodalom sok neves képviselőjének a művét ol-
vashatjuk oldalain időről-időre. – Aki közel van a tragédiához, jobban 
átérzi azt; a „Fórum” talán az első európai folyóirat volt, amely irodalmi 
felkészültséggel foglalkozott a magyar eseményekkel. A budapesti föld-
rengés, a Lajtán túl is átdübörgött; robaját monoton, fáradt léptek vissz-
hangozták, több mint százhetvenezer hontalan vergődése a viszonylagos 
szabadság és a vigasztalan bizonytalanság felé. Jelezhette-e érzékenyebb 
szeizmográf mint az írói lélek ezt a hullámkörökben gyűrűző megrázkód-
tatást? Viharos idők tanúi nem fecsérlik óráikat hosszadalmas értekezé-
sekkel. Az osztrák írók a lényeget mondották ki, szaggatott, izzó, drámai 
hangon. 

A „Fórum” egyik szerkesztője, a neves novellista és színházkritikus, 
Friedrich Torberg erkölcsi alapon elemzi cikkében a magyar tragédiát. „A 
meggyilkolt temetésén mélységes együttérzés nyilvánult meg” – írja –, 
„sőt fölháborodás is” számos gyászoló részéről. Úgy tűnt, mintha maga a 
gyilkos is szégyellni kezdené magát. Midőn azonban néhány buta, elva-
dult gazfickó a sírkövet meggyalázta, a gyilkos egyszeriben nem szé-
gyenkezett többé, hanem kijelentette, hogy a sírkőgyalázás összehasonlít-
hatatlanul nagyobb bűntény a gyilkosságnál, ami egyébként sem gyilkos-
ság, hanem az önvédelemnek egy formája, különben is kinek miköze volt 
hozzá. Magatartása teljes megértésre talált az előbbi gyászolók közt, akik 
a sírkőgyalázás miatt olyannyira kompromittálva érezték magukat, hogy 
nem volt többé bátorságuk elítélni a gyilkosságot. Vagy ha mégis megtet-
ték, siettek még élesebb kifejezésekkel elítélni a sírkőgyalázókat.” 
Torberg e hasonlattal nyilvánvalóan Anglia és Franciaország egyiptomi 

                                                           
155 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 6. számában. 



 

531 

vállalkozására gondolt, amely látszólag mentesítette az orosz imperialis-
ták magyarországi bűntettét. A valóságban azonban az oroszok már elkö-
vették tettüket, amikor a másik, vagyis az egyiptomi kaland megkezdő-
dött. Aki együgyű módon úgy hinné, hogy az oroszok már-már elismerték 
a magyar forradalmat, írja Torberg, de az egyiptomi támadás hírére meg-
gondolták magukat, az nyugati észjárással és erkölcsi értékkel ítéli meg az 
orosz politikát. „Az oroszok soha, kezdettől fogva nem gondoltak másra, 
mint amit tettek.” Nem az a brutalitás volt „elképzelhetetlen”, ahogy az 
orosz páncélosok letiporták a védtelen budapesti munkásságot; a csoda az 
lett volna, ha az orosz politikát valamiféle erkölcsi aggályok befolyásol-
ják! Érdekes módon elemzi a továbbiakban a Nyugat erkölcsi és az orosz 
birodalom reálpolitikai jellegét és arra a következtetésre jut, hogy az 
egyiptomi kaland a Nyugat erkölcsi veresége; a magyar szabadságharc az 
orosz birodalom reálpolitikai veresége – egyúttal azonban a magyarság 
erkölcsi diadala volt. 

Félix Hubalek ugyancsak a nyugati politika határozatlanságát és két-
ségbeejtő habozását elemzi. Míg az oroszok cselekedtek, páncélosaik és 
ágyúik lőtték a magyar fővárost – írja – a Nyugat mást sem tett, mint „föl-
szólított”, „kért”, „javasolt”, „tanácskozott”, sőt „tiltakozott”! Csak két 
szó hiányzott e javaslatok, fölszólítások és tiltakozások mellől. Ez a két 
szó: „ellenkező esetben ...” Vagyis a konzekvenciák vállalása. Hozzáteszi 
azonban, hogy nem háborúra gondol. „Ellenkező esetben” sok minden 
történhetnék, illetve történhetett volna,: a diplomáciai gazdasági és kultu-
rális kapcsolatok megszakítása vagy legalábbis megszorítása, politikai és 
társadalmi bojkott, az orosz birodalom elszigetelése, híveinek, haszonle-
sőinek, társutasainak kiközösítése stb. „Humánus segélyek és a menekül-
tek támogatása nem pótolják az elvesztett szabadságot” fejezi be cikkét 
Félix Hubalek, mindez a szabad világ természetszerű kötelessége. Nyugat 
akkor segíthetne nemcsak a magyarságon, de önmagán is, ha egyszer már 
kimondaná a hiányzó szót, ha kimondaná, hogy mi történik „ellenkező 
esetben”. 

Emeljük még ki a „Fórum” harmadik szerkesztőjének, Friedrich 
Abendroth-nak az írását. Abendroth a magyar szabadságharc tisztaságá-
nak megőrzésére szólítja fel az írói világot. A magyarság e néhány októ-
bervégi és november elejei napon, írja, szabad sajtóján és rádióin keresz-
tül az egész világ tudomására hozta, hogy mit akar. Az elhangzott kiált-
ványok és követelések azóta világtörténelmi dokumentumok. Abendroth a 
magyar nép akaratának e megnyilvánulását az amerikai függetlenségi 
nyilatkozathoz és a Franciaországban meghirdetett emberi jogok chartájá-
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hoz hasonlítja. Megállapítja, hogy nincs most már szükségünk a görög és 
a római időkig visszanyúlni, ha történelmi példát keresünk hősi szabad-
ságharcra: a magyar forradalom története rövidesen kötelező olvasmánya 
lesz az ifjúságnak az egész világon. A „Fórum” szerkesztője az írók hiva-
tását a következőkben jelöli meg: 

„A mi feladatunk a feledéstől megóvni Magyarország szabadságharcát. 
Ez ma még talán paradoxul hangzik. De néhány hét múlva valósággá vál-
hat. A magyarországi hírek eltűnnek majd az újságok első oldaláról, az-
után a politikai rovatokból is. Éppoly hamar, mint „1953 június 17”, (a 
keletberlini felkelés dátuma), vagy a poznani munkásfelkelés ... Nem lát-
juk többé a síró gyermekek képeit, a csonka hullákat, a tüzelő páncéloso-
kat. Helyreáll majd az úgynevezett „nyugalom”. A mi hivatásunk, hogy 
megzavarjuk ezt a „nyugalmat”, szítsuk a belenemnyugvást, (das Spiel zu 
verderben), szakadatlanul, következetesen – migcsak mi, tehetetlen firká-
szai a világnak, annyira terhessé nem válunk, mint Voltaire, ki Calas-ért, 
vagy Zola, ki Dreyfus-ért harcolt; mi, akik az ő utódaiknak tekintjük ma-
gunkat mindannyian harcolunk a humanizmusért, amely türelmességben, 
a választási és vélemény-nyilvánítási szabadság követelésében nyilvánul 
meg, a humanizmusért, amelyet egy osztrák lap ugyan „esztétizálónak és 
korruptnak” nevezett, de amelyért ezekben a napokban mégis tízezrek 
vére folyt.” 

A „Fórum” e forradalmi számában egyébként német fordításban olvas-
hatjuk (a kiváló költő, Alexander Lernet-Holenia fordításában) Aczél 
Tamás „Óda Európához” című versét, valamint szemelvényeket Kossuth 
emigrációs irataiból. A „Preuves” szerkesztője, Francois Bondy vendég-
szerzőként beszámol budapesti élményeiről. Cikkének címe: „A budapesti 
írók közt”. Bondy részletesen elmeséli azokat az érdekes beszélgetéseit, 
amelyeket a magyar írókkal folytatott Budapest „végnapjaiban”. Elég 
tájékozottan jellemzi az egyes magyar írókat, legérdekesebb talán Háy 
Gyulával való beszélgetése. Megkérdezte Háy-t, hogy mi változtatta őt, a 
vonalhű kommunistát a szellemi szabadság élharcosává. Jegyzeteiből így 
rekonstruálja (megjegyezvén, hogy a valóságban sokkal szellemesebben 
és kifejezőbben hangzott) Háy Gyula válaszát; 

„Úgy emlékszem négy különböző szempont játszott közre. Az első – 
minden további nélkül bevallom – esztétikai természetű: mint minden író 
és művész, szenvedtem a sztálinizmus szörnyű ízléstelenségei miatt, 
amely a kulturális élet minden területén megnyilvánult. Egy másik ok 
társadalmunk állandó igazságtalanságainak a felismerése volt; harmadik 
gazdasági rendszerünk nyilvánvaló összeomlása. Végül a negyedik – és, 
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ez volt az eredendő ok – az ifjúság magatartása. Igaz ugyan, hogy régi 
hagyományainknak megfelelően, amelyekre mindannyian büszkék va-
gyunk, az írók voltak a reformszellem képviselői. Ami azonban engem 
illet, be kell ismernem, hogy nem én voltam, aki az ifjúságot a szabadság 
belátására bírtam, hanem az ifjúság sodort engem magával. Éveken át 
tartottam felolvasásokat és több alkalommal beszéltem fiatal értelmiségi-
ekhez és munkásokhoz. És mindig éreztem, hogy előadásaim sután és 
kongón hatnak. Hogyan lehetséges ez? – kérdeztem magamban. Mi, öre-
gebb nemzedék, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy egy olyan Ma-
gyarországot építsünk, amelyben az ifjúságé a jövő – és ez az ifjúság nem 
ért és nem ügyel ránk. Miért nem akarja azt, amire – mi úgy hittük, hogy 
vágynia kell? Azzal persze tisztában voltam, hogy ez az ifjúság nem reak-
ciós, sem származását tekintve, sem pedig a szociális igazság és felelős-
ség kérdését illetően. És elkezdtem gondolkodni: lehetséges volna, hogy 
minekünk nincs igazunk és velünk ellentétben az ifjúság jár a helyes 
úton? Elkezdtem egyre nyíltabban kipellengérezni a bürokrácia kinövéseit 
és a szocializmus eltorzulását. És minél bírálóbban szóltam, annál jobban 
éreztem, hogy az ifjúság ellenállhatatlan rokonszenvvel fogad.” Bondy 
megkérdezte végül Háy Gyulát, hogy mi a viszonya ezekután a kommu-
nista párthoz? Íme a válasz: „Szívesen lennék továbbra is jó kommunista. 
A párt ellen nincs kifogásom. A pártvezetőséget azonban gyűlölöm, mert 
olyan sok kárt okozott a pártnak. Ez odáig fajult, hogy a pártvezetőség 
megsemmisítette magát a pártot. Kész vagyok még mindig rokonszenvvel 
figyelni és támogatni egy új, tiszta, marxista pártot. Semmi esetre sem 
lépnék azonban abba be. Nem kívánok többé párttag lenni. Nem akarom 
magam többé pártfegyelemnek alávetni. 

összeállította: VÁMOS IMRE 
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BORBÁNDI GYULA 
A szellemi Európa és a magyar forradalom156 

A „Die Kultur” című független német lap, amely a szellemi élet esemé-
nyeivel foglalkozik, novemberben a következő felhívást intézte a nyugati 
nemzetek költőihez, íróihoz, művészeihez és tudósaihoz: 

 A szellemi Európa szolidaritást vállal a magyar ifjúságnak, diákság-
nak, munkásságnak és nem utolsó sorban az íróknak, művészeknek és 
tudósoknak elnyomóik ellen folytatott szabadságharcával. 

A szellemi Európa tiltakozik a szovjet katonai hatalom magyarországi 
brutális erőszaka ellen. 

A szellemi Európa természetesen elítél minden erőszakos támadást, 
mint amilyet például az angolok és franciák hajtottak végre Egyiptomban, 
és elítéli az egyetemes terror mindenfajta alkalmazását. 

A lap arra kérte Európa íróit, tudósait és, művészeit, hogy csatlakozza-
nak ehhez a felhíváshoz. Több mint százan válaszoltak a felszólításra és 
fejtették ki véleményüket a magyarországi eseményekről. Az előkelő név-
sorban korunk szellemi életének számos kiválóságát találjuk. Nincs he-
lyünk az összes vélemény ismertetésére, ezért csak arra szorítkozhatunk, 
hogy néhány hozzászólásból egyes jellemző és kifejező részletet bemuta-
tunk. 

Pablo Casals így ír: ,,Végső sorban nem a kormányok, hanem a polgá-
rok akarata dönti el az eseményeket... és nekünk tudnunk kell, ma sokkal 
jobban, mint bármikor a múltban, mit jelent és mit követel tőlünk a test-
vériesség.” Hermann Hesse költő és Alfréd Weber, a neves német társa-
dalombölcselő helyesnek tartja a felhívást és fenntartás nélkül csatlakozik 
hozzá. Gábriel Marcel francia filozófus szenvedélyes hangon követeli, 
hogy segítsék meg a magyar nemzetet: „A nemzetközi szervezeteknek 
mindent meg kell tenniök, hogy egy népnek – amelyet a kétségbeesés és 
valószínűleg az éhség is fenyeget – a lehető leggyorsabban segítségére 
siessenek.” Salvador de Madariaga oxfordi egyetemi tanár kifejti, hogy a 
magyar ügyben egyetért a felhívás szövegével. Nem tudja azonban magá-
évá tenni a 3. pont szövegét, noha kezdettől fogva állást foglalt az egyip-
tomi beavatkozással szemben. Bertrand Russel, Nobel-díjas angol filozó-
fus, és Arthur Koestler, a magyar származású angol író közölte, hogy 
csatlakozik a tiltakozáshoz és egyetért a három pontban megfogalmazott 
állásfoglalással. 

                                                           
156 Megjelent a Látóhatár 1956. évfolyam 6. számában. 
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A Magyarországon is ismert svájci közgazdász, Wilhelm Röpke, – a 
„Harmadik út” szerzője –, válaszlevelében így ír: „a magyar szabadság-
hősöknek a barbári elnyomás ellen indított harca – amelyhez hasonlót 
nem találunk a történelemben – miértünk és az egész szabad világért 
folyt. Nincs szó, mely elég kemény volna ahhoz, hogy ennek az elnyo-
másnak durvaságát és kegyetlenségét kellő módon elítélhessük.” A svájci 
tudományos élet egy másik kiválósága, C.G.Jung professzor, a jeles, pszi-
chológus, kijelentette, hogy az orosz hadsereg eljárása, amellyel a magyar 
nép szabadságtörekvését vérbefojtotta, közönséges bűntény, amelyet el 
kell ítélni. Mac Picard a luganoi tó partjáról a következőket írta a német 
lapnak: „Az oroszok magyarországi eljárása elleni tiltakozás nem méltó 
felelet azokra a szörnyűségekre, amelyeket elkövettek. E szörnyűségek 
elkövetője, amikor iszonyatos tettét elhatározta, a tiltakozásokkal már 
előre számolt. Tudja ugyanis, hogy a tiltakozás, még mielőtt elhangzott, 
értékét vesztette, még pedig azért, mert napjainkban állandóan tiltako-
zunk, szinte minden ellen, úgy-hogy végül nem több, mint kényelmes 
kifejezése annak, hogy valami nem tetszik nekünk. A tiltakozás szavát 
meglehetősen elkoptattuk, az elkoptatott szavakban kifejezésre sem jut az 
együttérzésünk.” 

Hermann Kesten német író közli, hogy korunk az önkényuralom és a 
száműzetés korszaka. „Minden évben ezer meg százezer tisztességes és 
békés ember menekül el a hazájából. Menekülnek, mert nem akarnak 
meghalni, nem akarnak koncentrációs táborokban vagy Szibériában el-
tűnni, nem akarják, hogy lelkiismeretük ellen kelljen cselekedniük és ez-
által önmagukat is megvetniük.” Kesten megrázó szavakkal ecseteli 
azoknak a sorsát, akiket az önkényuralom menekülésre kényszerít. Telje-
sen egyetért azzal a tiltakozással, amelyet a „Die Kultur” a szovjet fegy-
veres beavatkozás ellen megfogalmazott, de kijelenti, hogy az Egyiptom 
elleni angol-francia akció nem hasonlítható össze a Szovjetunió magyar-
országi beavatkozásával. Franz Theodor Csokor, osztrák drámaíró így 
vélekedik: „A magyar szabadságharc a nép háborújává vált. Az elnyo-
másra irányuló kísérletet, amelyet egy disszidens csoport egy idegen hata-
lom segítségével megindított, a leghatározottabban el kell ítélni.” A jeles 
osztrák író egyetért az egyiptomi angol-francia támadás elítélésével is. 

Stephen Spender angol költő szóról-szóra magáévá teszi a tiltakozó 
szöveget és szolidaritást vállal a szabadságukért küzdő magyar ifjakkal, 
írókkal és munkásokkal. 

A „Die Kultur” a hozzászólásokon és leveleken kívül két érdekes írást 
is közölt német nyelven. Az egyiket Jean-Paul Sartre-tól, a másikat Pablo 
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Picassotól. Sartre végzetes hibának tartja, hogy a Szovjetunió a szomszé-
dos országokra rákényszerítette a sztálini rendszer szolgai lemásolását. 
Magyarországon szörnyűséges állapotok keletkeztek. A lakosságtól a 
kormányzat csak áldozatokat követelt, de a legelemibb igényeket sem 
elégítette ki. „Emberektől, akiknek meggyőződésük, hogy a szocializmus 
a legmegfelelőbb társadalmi forma, lehet áldozatokat követelni – írja 
Sartre –, de azoktól, akik szemben állnak mind az idegen megszállással, 
mind pedig a szocializmussal – mint a magyar parasztok többsége – lehe-
tetlen valamit is kívánni.” Sartre vitába száll azokkal, akik Magyarorszá-
gon arról szónokolnak, hogy „meg kell menteni a szocializmus alapjait”. 
Majd így folytatja: „Ha a szocializmusnak Magyarországon alapjai lettek 
volna, a szocializmus, a maga erejéből megmentette volna magát. A Vö-
rös Hadsereg azért avatkozott be, hogy a Szovjetunió szocializmusának 
alapjait védje meg Magyarországon, pontosabban, hogy megmentse a 
katonai támaszpontokat és az uránium lelőhelyeket.” 

A német lap összesen százöt író, művész és tudós nyilatkozatát nyom-
tatta ki. A szerkesztőség áttekintő képet iparkodott adni arról a felháboro-
dásról, amellyel az európai szellemi élet legértékesebb és legismertebb 
képviselői a magyar forradalomnak egy külső fegyveres erő által történt 
leverését fogadták. E férfiak úgy érezték, hogy nem hallgathatnak amikor 
Budapesten a nemzeti önállóságért vér folyik, amikor egy egész nemzet 
összeforrva szabadságáért küzd. A tiltakozás nem támasztotta fel a holta-
kat, nem késztette belátásra az idegen hódító hatalmat, nem tette szeré-
nyebbé a fegyverek árnyékában hangoskodókat, de bizonyságot szolgálta-
tott afelől, hogy Európában még nem némult el a tiltakozó szó, ha valahol 
a jog, az igazság és az emberiesség veszélybe kerül. 

összeállította: BORBÁNDI GYULA 
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LÁTÓHATÁR 
1957. ÉVFOLYAM 
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JANUS 
Március idusa157 

Részlet Kossuthnak St. Louisban 1852 március 15-én angol nyelven tar-
tott beszédéből. 

 
Hölgyeim és uraim: 

Ma van a magyarországi forradalomnak negyedik évfordulója. 
A forradalmak évfordulói rendesen össze vannak kötve a visszaemlé-

kezéssel a hazafiakra, akik meghaltak ezen a napon, mint a spártaiak 
Thermopylaenél, a hazaszeretet mártírjai. 

Csaknem minden országban van egy díszes temető vagy egy szerény 
síremlék, amelyet a kegyeletes hazafias érzés ezen a napon örökzöld ko-
szorúval díszít. 

Az elmúlt éjjelt álmatlanul töltöttem. S lelkem mágneses szárnyam 
visszavándorolt a múltba, haza vérző, drága hazámba és láttam az éjszaka 
néma csendjében lefátyolozott árnyakat, homlokukon az örök fájdalom 
sápadtságával, de rettenetesek fájdalmuk könnytelen némaságában, láttam 
amint végigsuhannak Magyarország temetőin, letérdelnek a sírok mellé és 
leteszik az örökzöld és a ciprus kegyeletes ajándékát; és rövid ima után 
felállnak ökölbe szorított kézzel, fogcsikorgatva s azután elsuhannak 
könnyek nélkül, csendesen mint ahogy jöttek, – elsuhannak, mert hazám 
gyilkosainak vérebei minden szögletben ott leskelődnek ezen az éjszakán 
és ezen a napon és börtönbe vetik azokat akik kegyeletes megemlékezést 
mutatnak szeretteik iránt. Ma a magyar ember ajkán megjelenő mosolyt 
kihívásnak tekintik a zsarnokság ellen és a könnyet szemében egynek a 
lázadással. És hazavándorló lelkem szemei mégis ezreket láttak, amint 
hazafias kegyeletük kötelességét teljesítik. 

És még többet is láttam. Amikor a kegyeletes áldozók eltávoztak, lát-
tam, hogy a megtisztelt halottak félig kiemelkedtek sírjukból, megnézték 
az áldozatot és szomorúan suttogták: „Még mindig ciprus és még mindig 
nem az öröm virága! Még mindig a tél fagya és az éjszaka sötétje van 
fölötted hazánk. Még mindig nem bosszultak meg bennünket?” 

És a keleti ég hirtelen felpiroslott, véres lángokat lövelt, és messze 
nyugatról egy csillagos zászló lobbant fel mint a villám, és fényében egy 
ifjú sas csapott fel és suhant a kelet lobbanó fénye felé; amint közelebb 

                                                           
157 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 1-2. számában. 
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jutott, a lángok ragyogó felkelő nappá változtak és felülről egy hang felelt 
a halottak kérdéseire: 

„Aludjatok még egy kis ideig; az én dolgom a bosszú. Én általam lesz 
a nyugat csillagaiból a kelet napja; és ha ismét felébredtek, ott találjátok 
hideg sírotokon az öröm virágait.” 

A halottak csontos kezükbe vették a cipruságat, a feltámadás jelképét 
és visszafeküdtek sírjukba. 

Ilyen volt ébren virrasztó lelkem álma és imádkoztam. Ez volt az 
imádságom: „Atyám, ha érdemesnek tartasz rá vedd el a szenvedéseknek 
ezt a serlegét népemtől és add inkább nekem.” És suttogást hallottam ma-
gam körül, mintha ezt mondták volna: „Ámen!” 

Ez volt az álom; félig jövőbelátás, félig jóslás; de elhatározott akarat. 
Pedig a halottak közül, akiket láttam, egy sem esett el március 15-én. Ők 
a királyi hitszegésnek áldozatai, amellyel elárulták március 15-ét. A mi 
forradalmunk évfordulóját egy csepp vér sem szennyezi be. 

Mi, a nemzet megválasztott képviselői, ezen a napon dolgozva, de 
nyugodtan ültünk az ős Pozsony törvényhozó termében és az ékesszólás 
díszei nélkül rövid szavakba foglaltuk törvényeinket, hogy a nép szabad 
legyen, a jobbágyság terhei szűnjenek meg; a paraszt szabad birtokos le-
gyen; a kötelességek és jogok egyformasága legyen az alapvető törvény, 
és a politikai, polgári, társadalmi és vallásszabadság az egész nép közös 
birtoka legyen, bármilyen nyelven beszél, vagy bármilyen felekezethez 
tartozik; hogy nemzeti minisztérium hajtsa végre ezeket a törvényeket és 
felelősségével biztosítsa hazánknak ősi törvényeken alapuló függetlensé-
gét. 

Két nappal előbb Ausztria derék népe Bécsben lerázta nyakáról az igát, 
elkergette a zsarnokok eszközét, Metternichet, és a Habsburgok, remegve 
császári barlangjukban, remegve de álnokul és hazugul, öles betűkkel 
írták fel Bécs falaira ezeket a szavakat; „Alkotmány” és „szabad sajtó”. 
És a nép örömujjongással üdvözölte a hazugokat, mert a nép nem ismeri a 
hamisságot. 

Március 14-én bejelentettem a bécsi híreket országgyűlésünknek Po-
zsonyban. A hírt a nagy demokrata, a gőzgép sietve levitte a Duna hullá-
main az öreg Budára és a fiatal Pestre, és míg mi, a képviselőház elfogad-
tuk az igazság és szabadság törvényeit, Pest népe békés, de méltóságteljes 
nyilatkozatában követelte, hogy a nép szabad legyen. Erre a nyilatkozatra 
a törvények elé állított korlátok maguktól ledőltek. Egy csepp vér sem 
folyt. Egy embert, akit börtönbe vetettek, mert egy könyvet mert írni, dia-
dalmenetben vitték haza az utcákon végig. A nép felfegyverkezett: mint 
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nemzetőrség, az ablakokat kivilágították, örömtüzet gyújtottak, és mikor 
ezek a hírek visszaérkeztek Pozsonyba és összevegyültek a bécsi örömhí-
rekkel, felolvasztották a fagyot főrendiházunkban és ők is elfogadták az 
előterjesztett törvényjavaslatokat. És örvendezett az egész ország. Száza-
dok óta először ébredt fel a földműves avval a kellemes érzéssel, hogy 
ideje az övé; először ment ki, hogy megmunkálja földjét avval a vigaszta-
ló gondolattal, hogy nem veszi el az aratás kilencedrészét a földesúr, ti-
zedrészét a püspök. Mind a ketten lemondtak a részükről, a levegő ragyo-
gott a szabadság fényétől és a föld virágzó paradicsommá változott. 

Ilyen 1848 március 15-ének emléke. 
Egy évvel később már vérfolyt, de győzelem volt az országban, a fel-

szabadult nép fiai úgy harcoltak, mint félistenek. Ugyanezen a napon az 
első tízezer orosz futott Erdély határain át, hogy elmondják otthon, mi-
lyen kemény csapásokat mérnek rájuk a szabad magyar karok. Ugyaneb-
ben a hónapban történt, hogy egy este abban az ágyban feküdtem le, 
amelyben reggel Windiscbgrätz kelt fel, és a csatatérről (Isaszeg) a debre-
ceni országgyűlésbe siettem, hogy megmondjam a nemzet képviselőinek; 
„Itt az ideje, hogy kimondjuk nemzeti függetlenségünket, mert ez be van 
fejezve. A Habsburgoknak nincs meg az erejük, hogy ellenszegüljenek.” 
Nem is volt meg. De Oroszország, minthogy első beavatkozásának kísér-
letével meggyőződött róla, hogy egy hatalmasság sem törődött a nemze-
tek törvényeinek flagráns megsértésével, és látva Nagy Britannia és az 
Egyesült Államok hallgatásából, hogy szabad megsérteni ezeket a törvé-
nyeket, hőseinknek egy újabb, csaknem kétszázezernyi orosz haderővel 
kellett szembeszállni. Egy ország sem üdvözölte vitézül kivívott függet-
lenségünket diplomáciai elismeréssel; még az Egyesült Államok sem, 
pedig mindig azt hirdették, hogy elvük elismerni minden tényleges kor-
mányt. Tehát mi joggal várhattuk a gyors elismerést az Egyesült Államok 
részéről. Küzdelmünk európai küzdelemmé vált, de engedték, hogy egye-
dül harcoljunk a világért; és nem voltak fegyvereink az új csapatok szá-
mára, amelyek ezrével gyűltek össze erős szívvel és üres kezekkel. 

Minthogy függetlenségünk elismerése elmaradt, kereskedelmi össze-
köttetéssel nem tudtunk külföldön fegyvereket szerezni. A teljes elhagya-
tottság szomorú érzése terjedt el fáradt sorainkban és előkészítette a talajt 
az árulás számára; végre befejeztetett a nemzetek egyetemes törvényeinek 
szentségtörő megsértése és a természet és a természet Istenének törvény-
könyvét Magyarország vérébe fullasztották. És én, aki 1948 március 15-
én a teljes polgári és vallásszabadság elvének győzelmét láttam hazám-
ban, – aki 1849 március 15-én láttam, hogy győzelmek szilárdítják meg 
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ezt a szabadságot, egy évvel később, 1850 március 15-én gondterhes uta-
mon haladtam ázsiai börtönöm felé. 
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HALLGATÓ BALÁZS 

„Les Temps Modernes” és a magyar szabadságharc158 

Jean-Paul Sartre folyóirata – „Les Temps Modernes” – januári száma 
végtelenül érdekes irodalmi visszatekintést szentel a magyar felkelésnek. 

Nem kell, hogy bemutassuk a „Látóhatár” olvasóinak Jean-Paul Sartre-
t, ezt az eredeti szellemű, színestollú írót, kinek neve tíz-tizenkét eszten-
dővel ezelőtt még valóságos programot jelentett. A filozófiai és politikai 
„programul” fénye az évek során kissé megkopott ugyan, de a kitűnő író 
jelentőségét ma is változatlanul becsüli a francia szellemi élet. Sartre filo-
zófiai népszerűségének csökkenése tán annak tudható be, hogy a Szajna 
balpartjának lakossága időközben felfedezte a különbséget az ú. n. 
„exisztencializmus” s az igazi exisztencialista; filozófia között; a nagy 
Arisztofanész még büntetlenül mondhatta Szókratészt szofistának, de a 
mai kis Kakisztofanészek máris rájöttek, hogy Jean- Paul Sartre nem 
„igazi” exisztencialista. Egykor eléggé széleskörű politikai befolyása vi-
szont, úgy hisszük, azért szorul mind szőkébb, mind zártabb körökre, 
mert nehéz a tömegektől – még az intellektuális tömegektől is – elvárni, 
hogy minden négy-öt évben kövessék Jean-Paul Sartre-t az események-
nek és a céloknak szinte derékszöget törően változó megítélésében. 

Örömmel, hálával és elismeréssel kell azonban megállapítanunk, hogy 
Sartre e váratlan eszmefordulatainak legutóbbikát a magyar felkelés vál-
totta ki. A Szovjetunió iránti barátságának immár több év óta követett 
útját elhagyva, Jean-Paul Sartre 1956 novemberében impozáns őszinte-
séggel és bátorsággal állott a szabadság ügye mellé. Ez annál is örvende-
tesebb, mert „Les Temps Modernes” olvasói között elég nagy a moszkvai 
propaganda sajnálatraméltó áldozatainak, az önmagukat végtelenül komo-
lyan vevő, a tudást a jelszavak ismeretével gyakran összetévesztő, de 
egyébként jóhiszemű és naív ifjaknak a száma. A folyóirat e parádés ma-
gyar száma útján tehát oly hívő lelkekhez, oly szegény kis „társutasok-
hoz” jut el az igazság, vagy annak legalább is egy része, kik egyébiránt 
tán inkább meg is halnának, semhogy szégyenszemre „reakciós” – vagyis 
a Szovjetuniót rendszeres kritikával tárgyaló – írást vegyenek kezükbe. 

Nem kívánunk most a vaskos – majdnem ötszáz oldalas – füzet két 
hosszú, de nem szigorúan magyartárgyú, cikkével foglalkozni: az elsőben 
Jean-Paul Sartre, Sztálin kísértetét idézve, száll vitába egyrészt a francia 
kommunista párt merev szellemtelenségével, másrészt az általa „imperia-

                                                           
158 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 1-2. számában. 
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listáknak” mondott francia szocialista államférfiakkal. A második cikkben 
Marcel Péju elemzi, Hruscsov beszámolójától a magyar tragédia bekövet-
keztéig, a kommunista eszmék válságát. Feladatunk a füzet második, na-
gyobbik, felét kitévő s egészében a magyar felkelés szellemi történetének 
szentelt irodalmi összeállítás ismertetése. 

Valóságos történelmi anthológia ez: az 1949 és 1956 között eltelt évek 
hazai gondolatvilágát: bemutató írások – versek, cikkek, irodalmi és poli-
tikai színvallások – gyűjteménye, gondos francia fordításban. Kincsesbá-
nya ez a gyűjtemény, s egyben szemétdomb. S a legszomorúbb, hogy 
tiszta, bemocskolhatatlan kincsek és orrfacsaró szemét; között oly gyak-
ran akadunk a tudásnak, a tehetségnek borzalmas dogmák által helyre-
hozhatatlanul beszennyezett aranyára. Fel-feltűnik így, egyes írásokban, a 
szépség, az igazság, de néhány mondattal odább, fájdalom, máris betemeti 
a szépet, az, igazat, mocskos leplébe a, jelszavak szüntelenül hulló, hideg, 
ragacsos hamuzápora. E sorok írója kevéssé ismeri az utóbbi évek otthoni 
irodalmát, főképpen pedig soha sem, kísérte figyelemmel az ú. n. pártiro-
dalmat. De a közölt írások hangnemének, belső értékének az olvasót 
mindvégig feszültségbe riasztó váltakozása minden bizonnyal hűséges 
képe a hazai szellemi élet nyomorúságainak, reménységeinek, s a szürke 
hamuba, fojtott – de végképpen soha, el nem, fojtott – lángok fel-
fellobbanásának. Fejtő Ferenc, Gara, László és Spitzer Gellért biztos kéz-
zel, nagy tudással állították össze ezt a gyűjteményt. 

Az anthológiát Fejtő Ferenc tanulmánya vezeti be. Lelkiismeretesen ír, 
gondja van a tárgyilagosságra – igaz, hogy itt-ott „Les Temps Modernes” 
olvasóközönségének sajátos szellemére is. De hát Fejtő, tudjuk, kitűnő 
újságíró, s az újságírói hivatás, egyesek szerint, nem, egy művelőjétől 
követeli meg néha a próteuszi képességek bizonyos fokát. Tudjuk azon-
ban azt is, hogy Fejtő nagyműveltségű, éleselméjű tudós, s ennek ezúttal 
igen érdekes bizonyságát szolgáltatja tanulmányának, abban, a fejezeté-
ben, amelyben a szocialista államfejlődés szempontjából elemzi a magyar 
felkelés következményeit. Fejtő nyolc tételben foglalja össze konklúzióit. 
E tételek értelmében a magyar felkelés: 

− eloszlatta, a „párt” és a „tömegek” azonos voltának mítoszát, 
− meghazudtolta az orosz kommunista, párt testvéri segítőkész-

ségéről szóló mesét, 
− szétzúzta a monolithikus pártegység legendáját, 
− rácáfolt az egypárt-rendszer politikai hasznának és szükségének 

babonájára, 
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− bebizonyította, hogy az állami monopóliumok trösztrendszere 
hátráltatja, sőt lehetetlenné teszi a gazdaságilag egészséges ipa-
ri termelést, 

− bebizonyította, hogy életképes mezőgazdasági termelőszövet-
kezeteket kényszerű parancsszóra nem, lehet teremteni, 

− bebizonyította, hogy a gazdasági és szellemi termelés műkö-
désre képes rendje még a szocialista állam, keretein belül is 
megköveteli a szabad emberek szabad szervezkedéséit, szabad 
munkavállalását, 

− megpecsételte az állami tervgazdaság rendszerének gyakorlati 
bukását. 

Fejtő e nyolc tételével tökéletesen egyetértünk. De Fejtő e következ-
mények levonása után is a jövő „szocialista” államának felépítéséről be-
szél. Nem egészen értjük, mi marad meg, e következmények, levonása 
után, a jövő szabad, demokratikus államának „szocialista” jellegéből? Mi 
úgy tudjuk, hogy állami monopóliumok torz garázdálkodásának közbeik-
tatása nélkül, méltányos módon, minden önkényes jogfosztás elkerülésé-
vel mindeddig csak az amerikai New Deal, a népkapitalizmus rendszere, 
volt képes az ipari termelőeszközök valóban túlnyomó részét a „dolgozó 
tömegek” egyenes és kétségtelen tulajdonába juttatni. Ismeretes, hogy ez 
az Egyesült Államokban, a tömegek életszínvonalának hatalmas emelke-
désével s a jólét szinte hihetetlen gyarapodásával járt. Ilyen eredményeket 
a kifejezetten „szocialista” államok képtelenek elérni, mert felépítésük 
rendje elválaszthatatlan az önkény és a zsarnokság bizonyos fokától. E 
belső ellentmondást Fejtő tételei sem. képesek eloszlatni. 

Sajnálattal kell megrónunk Fejtő Ferenc érdekes tanulmányának egy 
kis szépséghibáját: magyar író, akár megszáradt már a tinta francia állam-
polgársági papirosán, akár nem, ne javasolja francia folyóirat hasábjain – 
még vonal alatti jegyzetben sem – a francia munkásoknak s a francia szel-
lemiségieknek, hogy fogjanak össze a francia kormány algériai politikája 
ellen. Fejtő e beavatkozását a francia, belpolitika egyik legfájdalmasabb 
aktuális kérdésébe meglehetősen illetlennek véljük. 

Maga az anthológia hat időben elhatárolt fejezetre oszlik: külön tár-
gyalja a szellemi terror korát (1949–1953), Nagy Imre első demokratikus 
kísérletét, Rákosi rémuralmának helyreálltát, a huszadik kommunista, 
kongresszus nyomán támadt visszhangok idejét, az igazságért való küzde-
lem lefolyását 1956 nyarán és őszén, és végül magát a felkelés irodalmát. 

Végtelenül érdekes az első részben egybevetni Horváth Márton és Ré-
vai József nagyképű, porszagú inkviziciós cikkeit József Attila örökké 
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emlékezetes, örökké szép és érvényes versével („Levegőt!”), valamint 
Szabó Lőrinc, Kassák Lajos költeményeivel, Németh László színdarabje-
lenetével. 1949 és 1953 között fedte el ugyanis a magyar szellem kincseit, 
az igaz emberek szavát, a dogmák szajkóinak bőséges, szennyéből hulló s 
végül oly szemérmetlen módon elterpeszkedő szemétdomb. Vajon mit 
szólt volna az, ilyen „rendhez” az a József Attila, ki még a vitézi levente-
oktatók szervezett hülyeségének ál-rendjét sem tudta, elviselni? Hogy 
kapkodott, hogy kiáltozott volna „levegő” után, ma még elevenen zárhat-
ták volna ebbe a fojtó ammóniáktól bűzlő szűk cellába, amelynek légkör-
éhez képest még a Horthy-rendszer áporodott, dohos atmoszférája is 
ózondúsnak tűnik? Horthy idejében még szabad volt „levegőt” kérni, sza-
bad volt néha tiltakoznunk a rendszer becstelensége ellen: Rákosi diktatú-
rájában még ezt sem engedte meg a „rend” ... 

Ha nem hinnénk az emberi nem természetadta egységében, bizony 
szinte arra kellene gondolnunk, hogy Jonathan Swift „yahoo” – szörnye-
tegei keltek életre Horváth Mártonékban, diadalmaskodva legjobbjaink 
minden álmán, minden akaratán. Mert hát az a „szellemi” irány, amelyet a 
kommunista eszmevilág ismerői zsdanovizmusnak neveznek, nem más, 
mint Aldous Huxley „Ape and Essence” könyve Beliál-papjainak tana: a 
tömegnek csak irányított kaszárnyaélet való, a tanítás, a gondolkodás joga 
viszont csak a heréitek privilégiuma. 

Tardos Tibor, Déry Tibor, Háy Gyula, írásaiban leltük meg elsősorban 
azt, amit az imént az igaz tudás, a tisztes tehetség pártdogmák által be-
szennyezett aranyának neveztünk. Fájdalmas látni, mint vergődnek ezek a 
kiváló írók politikai eszményeik magukválasztotta szűk ketrecében, 
prokrusztészi ágyában. Némelykor szinte szétrepeszti a ketrecet világos 
meglátásuk, akasztófahumoruk ellenállhatatlan ereje: ilyenkor értjük tán 
meg legjobban, hogy például Háy Gyula „miért nem szereti Kucsera elv-
társat”... 

Az anthológia ötödik részének – az igazságért folyó küzdelem idején, 
jórészt 1956 nyarán és koraőszén megjelent írások gyűjteményének – 
összeállításában egészen különös sikerrel válogatták meg és juttatták szó-
hoz a szerkesztők a hazai szellem ma leghivatottabb képviselőit. Itt nem 
csak az ismert és elismert írók hosszú sorára célzunk, hanem a folyóiratok 
ismeretlen levélíróira is, a munkásokra, kiknek szava az ú. n. „dolgozók” 
sorsát tolmácsolja. De a munkások levelei sem nyújtanak más képet, mint 
a szellem elhivatott embereinek írásai: minden szó, minden betű szürke, 
ködös világról, a dogmák, a parancsok, a sótalan és íztelen, örömtelen 
testi és szellemi táplálékok világáról beszél, könyörögve vagy követelve 
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egy kis napsugarat, egy kis igazságot, az élet néhány egyszerű fűszerét. 
Nehéz elképzelni, hogy Nyugaton járt, Nyugatot ismerő művelt emberek 
hogyan is képesek csak egy percig is lélegzeni ebben a fojtó légkörben: 
Tardos Tibor és Pálóczi-Horváth György e fuldoklók szószólói. 

A válogatott írások sora Illyés Gyula ma már klasszikussá vált – s a 
„Látóhatár” legutóbbi számából is ismert – csodálatos erejű „Egy mondat 
a zsarnokságról” című versének jó (bár tán nem tökéletes) fordításával 
zárul. Hogyan is végződhetne másképpen a magyar tragédia emlékköny-
ve? 

„... mert ahol zsarnokság van,  
minden hiában ...” 

Hát igen. Ahol zsarnokság van, minden hiában. De Franciaország sza-
bad földjén, úgy véljük, jó szolgálatot tett a szabadság ügyének. „Les 
Temps Modernes” januári száma. Jó szolgálatot tett nemcsak azzal, hogy 
ismertette hívatott tolmácsolásban az  utóbbi évek Magyarországának 
szellemét, hanem azzal is, hogy a moszkvai hírverésre oly fogékony olva-
sóközönségével megérttette, hogy a magyar felkelés nem volt „ellenforra-
dalom”, hanem, egy egész, nemzet szabadságharca. És különösen jól 
szolgálta a szabadság ügyét a folyóirat e száma azzal, hogy oly éles vilá-
gításban mutatta be a diktatúrából kiábrándult szocialista, és kommunista 
magyar írók szerepét a felkelés előkészítésében és kirobbanásában, hiszen 
való igaz, hogy ezt a szabadságharcot is, akárcsak az 1848-ast, a szellem 
embereinek mozgalma indította útnak. 

Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Azt sem, hová kanyarog majd ebben a 
jövőben Jean-Paul Sartre és híveinek érdekes, de mindig kiszámíthatatlan 
útja. Ma érjük be azzal, hogy elismeréssel adózzunk „Les Temps 
Moderne”-nek, hogy ily derék módon szolgálta januári számával a ma-
gyar ügyet, az emberi szabadság ügyét. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 

Penészfoltok159 

Van még bensőséges ünnep Magyarországon.160 Az irodalom nagy néha 
még úgy tud ünnepelni, mint hajdan: összemosolygó tisztelettel, mentege-
tőzve, nagy szavak nélkül, fél liter bor vagy egy szivar és dupla feketeká-
vé mellett. Heltai Jenő nyolcvanötödik születésnapjára megjelent egy cikk 
a Magyar Nemzetben, amely szép magyarságával adta meg a tiszteletet az 
öregúrnak, pallérozott hangjával volt méltó az évfordulóhoz,. A szerző – 
Ignotus Pál – neve hosszú évekre eltűnt szem elöl. 

Heltai a köztudatban egy életen át a könnyű Múzsák engedékeny és 
elegáns gavallérja volt. Csak beavatott mesterségbeli társai tudják, hogy 
látszólag könnyű kézzel hányfajta műfajt honosított meg a magyar vers és 
próza gondos ujjú esztergályosa. Játéknak tetszett, amit a szivarfüstjében 
csinált, de a bohémség leple alatt több szolgálatot tett a magyar írásnak, 
mint sok nagyratörö, zord ember, akit elvetélt mesterművekre kárhoztatott 
s felőrölt valami rögeszme vagy a szertelen becsvágy. Heltai nem már-
vány talpazatra született s a felköszöntő szerzője sem olyan személy, aki 
emlékszobrok vagy diszkoporsók mellett szeret feszíteni. Ezért illett a 
cikk az alkalomhoz, a szabadkozva mosolygó írás a bohém múltú pátriár-
kához. Ignotus Pál nem adott ki könyveket de az 1900-as nemzedék egyik 
legjobb stilisztája volt s eleinte csak bájos lustasága, később politikai ke-
serűsége és meghasonlása akadályozta, hogy elsők közt legyen a nemze-
dék elsőrendű esszéírói közt a harmincas években, Nem találhattak volna 
jobb tollat Heltai Jenő nyolcvanötödik születésnapjára. 

Most azonban nem arról akarok beszélni, hogy egy író tehetsége nem 
fogy el a fogságban, még csak a rozsda se fogja meg a nyirkos börtönben. 
Író csak maga teheti tönkre magát, a tehetségét s nem az ellensége. Egy 
másik cikke indít szólásra ez alkalommal, az amelyet Ignotus Pál József 
Attila lakásairól írt egy készülő antológiája számára. A könyv gondolata 
Hatvany Lajostól származik. Ő javasolta, hogy hivatott szemtanúk: bará-
tok, tanítványok és író rokonok örökítsék meg egy kötetben az utolsó fél-
század nagy magyar íróinak otthonát. E feljegyzésekből szemelvényként 
megjelent a „Csillag” különböző számaiban Móricz Virág színeket és 
szagokat idéző visszaemlékezése Móricz Zsigmond lakásaira, Vas István 
rembrandti rézkarca Babits otthonáról és Somlyó György ellágyult föl-
                                                           
159 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 1-2. számában. 
160 Elhangzott 1956 szeptember 23-án, még Ignotus Pál menekülése előtt, a BBC magyar 

műsorában. 
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jegyzése Somlyó Zoltán nomád szállásairól. Ignotus Pál József Attila 
gyermekkori nyomait kutatta fel a Ferencvárosban s leírta azt a lakást – 
talán a költő egyetlen főbérleti lakását – ahonnan ideggyógyintézetbe 
szállították. 

Etus asszonnyal, a költő özvegyen maradt testvérnénjével ment ki te-
repszemlére, „A Ferenc-téren állunk” írja, „amely nagyon szegényes és 
sivár kiadásban bár, de mégis afféle gyermek-oázisa a környéknek: park 
terül el rajta, bokrokkal, homok játszótérrel, hintával...”. A következő 
mondatokból aztán kiderül, hogy mindössze a hinta s pár szekérre való 
homok a változás a kietlen téren József Attila gyermekkora óta. 

Ignotus és kalauza bemennek a tizenegyes számba. „Háromemeletes 
malter reneszánszban épült ház” írja, „ütött-kopott építmény s az ember-
nek az az érzése, hogy már új korában is ilyen ütött-kopott lehetett. Vil-
lany nem volt benne, lift ma sincs, sem a lakásokban W. C.”. 

Figyeljünk jól. A ház annak a kornak az érintetlen hagyatéka, amely 
szemérmetlen teleküzérkedéssel felhúzta a hivalgó és hazug homlokzatú 
termesztanyákat a pesti kültelkeken. Erkélytartó kapubálványokkal a fő-
bejárat két felén, közös ámyékszékkel a gang végében, De ez még csak az 
alvilág kezdete. 

„Ama Gyep-utcai házba is ellátogattunk később” folytatja Ignotus Pál. 
„A 40-es számú ház volt a József-család egyik tanyája, ott is két lakásban 
laktak egymás mellett. Alacsony, egyemeletes ház, nyomorúságosabb a 
Ferenc-térinél is, de azt mondhatnám: kevésbé kietlen. Jellegében a 
nyüzsgő olasz nyomortanyákra emlékeztet, értelmetlennek és rejtélyesnek 
ható falépcsők vezetnek föl egyetlen emeletére, amelyet zeg-zugossága és 
rendezetlensége varázsolhatott a gyermeki szemben szinte várkastélysze-
rűvé... Itt is, akár a Ferenc-téren, különböző módú, különböző helyzetű 
családokat látni egymás mellett: szegényeket és még szegényebbeket, 
rádióval, csinos bútorral és megrakott asztallal fölszerelt családok mellett 
irtózatosan összezsúfoltakat és szemmelláthatóan nyomorgókat. Az egyik 
Gyep-utcai lakásra, amelyben valamikor József Attiláék laktak, igazán 
siralom ránézni: szűk konyhán át vezet az út egy még szűkebb szobába, 
amelynek ablakát is félig eltakarja a regényes udvari lépcsőházacska. 

– Tessék mondani – kérdi a lakó –, akkor is ilyen nedvesek voltak a fa-
lak? 

– Bizony azok voltak. Nagyon. 
De megállapítják a volt és mai lakók, hogy azért nem mindegyik egy-

formán nedves; ez itt, közvetlen a W. C. mellett a legnedvesebbnek 
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mondható. Mert, hogy itt is csak az udvarról nyíló mellékhelyiségek van-
nak, azt mondanom sem kell.” Idáig Ignotus Pál. 

Ezeknek a gyermekkori házaknak a makacs emléke üldözte a költőt 
később, felnőtt korában, a város más, de csöppet sem vigasztalóbb pere-
mén. 

Így élünk mi. Horkolva alszunk s törten,  
egymás hátán, mint odvas farakás  
s hazánk határát penész jelzi körben  
a málló falon: nedves a lakás. 

1931-ben írta ezt, maga köré tekintve s nyomorult szomszédaira. Vagy 
talán az a penész ütött át a versen, amely a gyermekágy fölött virított? 
Ignotus Pál közel egy félszázad múlva még mindig ott találta megnöve-
kedve a kaján foltokat a falon. 

Pedig amíg eszénél volt József Attila s néha a tudathasadás égő félho-
mályában is egész költészetével, kezesként fölajánlott életével ezeket a 
penészfoltokat akarta eltüntetni, letörölni minden falról. Az ő szocializ-
musa hadjárat volt a szégyenteljes kültelki bérkaszárnyák, a kietlen pesti 
termesztanyák ellen. Még utolsó szerelméhez, Flórához intézett könyör-
gése is önkéntelenül elárulja a ferencvárosi házak gyötrő emlékét, vers-
alakító hatalmukat: 

Úgy kellesz nékem, Flóra, mint falun  
villanyfény, kőház, iskolák, kutak ... 

Ezek a házak ágaskodnak fel iszonyú kísértetek gyanánt, mint a gyer-
mekkor hazajáró lelkei a „Külvárosi Éj” című versében: 

Minden nedves, minden nehéz. 
A nyomor országairól  
térképet rajzol a penész. 
Ezek a házak üldözték rövid életén át s lerombolásukra készült jófor-

mán minden olyan versében a halál küszöbén írt „Hazám” ciklusig, 
amelyben új világot, emberséges sorsot szánt a proletároknak: 

A költő ajkán csörömpöl a szó,  
de ő (az adott világ  
varázsainak mérnöke),  
tudatos jövőbe lát  
s megszerkeszti magában, mint ti  
majd kint, a harmóniát. 

Van-e lesújtóbb ítélet a népi demokrácia felett, mint azok a szörnyű 
penészfoltok, amelyek zavartalanul tovább hódítanak a költő egykori 
gyermekágya körül? Ignotus Pál ferencvárosi tereprajzában ott a bizonyí-
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ték, hogy a nép nevében gazdálkodó kontárok József Attila nevével a 
szentségtelen szájukon eddig mindenestől elsikkasztották a „tudatos jö-
vendő”-t, a „világ varázsai”-t, s a kinti harmóniát. Állnak a házak, egy 
üzérkedő múlt, balkáni kapitalizmus gyalázatos emlékei s a gyarmati je-
lenkor, mai nyomorúság tanúi, tovább rothadnak a közös W. C. körül s 
tovább tenyésztik a proletár csüggedést, fájdalmat, betegségeket s azt a 
lelki lázt, amely az érzékeny József Attilát fiatalon elemésztette. Annál 
vígabban nyüzsögnek művén az irodalmi dögbogarak! Verseit Petőfi és 
Ady költészetével együtt önigazolásul kisajátították, a pártfeudalizmus 
oligarchái és kliensei szemforgatón még emléket is állítottak neki, bronz-
ból, életnagyság felett. Angyalföldön áll a csapnivaló szobor s hű képmá-
sa helyett úgy fest, mint Lenin elkorcsosult zabigyereke. Nem a költő 
lelkét ábrázolja testi hüvelyében, hanem a megrendelők lelkületét. Mert, 
ha Attila visszatérne egy percre az árnyékvilágot s szétnézne a szobor 
körül elterülő városon, betű szerint megint azokra a szavakra fakadna 
szegény, amelyeket egy évvel a halála előtt írt le a „Levegőt!” című vers-
ben: 

Ó, én nem így képzeltem el a rendet. 
Lelkem nem ily honos. 
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,  
aki alattomos. 
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,  
szemét lesütve fontol sanda választ  
és vidul, ha toroz. 
 
Én nem ilyennek képzeltem a rendet. 
Pedig hát engemet 
sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek,  
mint apró gyermeket, 
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. 
Én tudtam – messze anyám, rokonom van,  
ezek idegenek! 
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BIKICH GÁBOR 
Egy nyelvtörténeti adalék161 

Több mint tíz esztendeje mulattat, hogy a kommunista üdvrendszer ma-
gyarországi kirendeltsége kedvenc költőit a pártos jelzővel tűntette ki, sőt 
némely író, maga versengvén e díszért, dicsekedve koszorúzta pártossá 
magát. 

Hívatlan vendégei hazánknak, hogyan is figyelmeztethették volna 
egymást, hogy a magyar nyelv a pártos melléknevet csak rosszalló érte-
lemben ismeri? Por – poros, sár – sáros, – gondolták – miért ne lehetne 
akkor pártos? Amiben, ha politikailag éretlen, pangó eszünket elevenebb 
működésre hajtjuk, némi következetességet: is fölfedezhetünk. Aki belép 
a pártba, annak pártos lesz a lába. Ám, ha ez a magyarázat a mi pártosa-
inknak visszatetszenék, csak egyet ajánlhatunk. Minthogy idegen ösztöne-
ikkel úgysem tudnak zöld ágra vergődni, a boldog emlékezetű Ballagi 
Mór Teljes Szótárát üssék fel legalább. S ott mi áll? A pártos szó első 
jelentése: visszavonó, viszálykodó, pártok között szakadást keltő. A má-
sodik: pártütő, lázadó. Hozzátehetjük még harmadiknak, hogy pártos bíró 
is akad, vagyis elfogult, részrehajló, aki párt- vagy önérdekből hamisan 
ítél. Az elsőt Vörösmarty sorai példázzák: „Pártos barátság, szerelem 
Földön legkínzóbb gyötrelem.” A másodikat Arany Jámos: „Használt-a 
megöntözés: A pártos honfivér:” A harmadikra fölös példával a pártok 
története szolgál.  

Figyeljük meg, hogy Arany János balladájában a magát törvényes úr-
nak tekintő zsarnok, Eduárd beszél pártos honfivérről. Mi a szabadságért 
kiontott szent vérről beszélnénk. Ebből is kiderül, hogy aki vétkes vagy 
ostoba, annyiszor vádolja magát, ahányszor megmukkan. A mesebeli va-
rangy mindig kiugrik a szájából. Mert a magukat pártosnak bélyegző köl-
tők valóban törvényes uruk: a magyar nép ellen lázadtak, vagy – ahogyan 
Eötvös Károly írta – a nemzet ellen állottak pártot. Egyikük-másikuk 
ugyan, boldogabb halálra és tisztább hírnévre szomjasan ismét az igazság 
szolgálatára jelentkezett és addigelé vezérének, sőt anyjának hirdetett 
pártja ellen is pártot állt: aki ítélni méltóbb lesz minálunk, javunkra írni 
fogja egykor.  

Mi pedig, üldözött szegények, legalább annak örüljünk, hogy a kom-
munista hiába végez pártiskolát és – mint egy közéjük tartozó nemzeti 
hovatartozását jellemezte –hiába „dolgozik magyar mozgalomban”: 

                                                           
161 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 1-2. számában. 
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eszünk járásába nem tanul bele, anyanyelvünk gáncsot vet neki. A franci-
ák császárát sem a cári hadsereg, hanem az orosz föld verte meg.  
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BORBÁNDI GYULA 
Néhány észrevétel a „nemzeti kommunizmus”-ról162 

Budapesti lapokat olvasok és szemem állandóan két szóba ütközik: nem-
zeti kommunizmus. Figyelemre méltó, hogy nemcsak a kommunista sajtó-
nak Moszkva irányítása alatt álló része cikkezik erről, de ezt a fogalmat 
népszerűsítik egyes nyugati újságírók is, nem találván jobb elnevezést 
azoknak a kommunistáknak a megjelölésére, akik a nemzeti sajátosságok 
figyelembe vételével iparkodnak a szocialista, rendet felépíteni. 

Bizonyára másoknak is feltűnt, hogy a „nemzeti kommunizmus” kife-
jezést csak azok nem használják, akiket Moszkvában, Budapesten és a 
nyugati szerkesztőségekben nemzeti kommunistákként tartanak számon. 

A probléma megérdemli, hogy közelebbi vizsgálat tárgyává tegyük. 
Tito, Gomulka, Nagy Imre és azok, akik a szocializmus kérdéseiről és 

a nemzetközi munkásmozgalom időszerű problémáiról hasonlóan gon-
dolkodnak, nézeteikről sohasem mondották, hogy a „nemzeti kommuniz-
mus” gyűjtőneve alatt foglalhatók össze. A nemzeti kommunizmus elne-
vezést kívülről rakták rájuk, úgy állítván be ideológiai működésüket, – 
természetesen negatív vagy pozitív előjellel, attól függően, hogy ki ipar-
kodott osztályozni őket – mintha „nemzeti kommunizmus”-uk a nemzeti 
szocializmushoz hasonló elvrendszer és módszertan volna. E „nemzeti 
kommunisták” azonban egyetlen alkalommal sem mondták, ki vagy írták 
le a nemzeti kommunizmus elnevezést gondolataik vagy terveik megjelö-
lésére. 

Ez nem véletlen. 
A munkásosztály, a szocializmus, a kommunizmus nemzetközi, – 

akárcsak a nagytőke, az egyházak, a szabadkőművesség, stb. Ezt éppen 
azok tudják a legjobban, akiket „nemzeti kommunizmus”-uk miatt amott 
vádolnak, itt pedig felmagasztalnak. A szocialisták és kommunisták inter-
nacionalizmusa tény. A munkásosztály alapelve a dolgozók nemzetközi 
egysége, a közöttük kialakult barátság és együvétartozás. Ettől azonban a 
csepeli munkás, a párisi tanár, a sziciliai paraszt nem szűnik meg magyar-
nak, franciának, olasznak lenni. Az igazi nemzetköziség nem teszi a mun-
kásosztályt szürke, színtelen tömeggé. Sokkal inkább sok-sok színből, jó 
és rossz tulajdonságokból, erényekből és hibákból, ízlésbeli és vérmérsék-
letben különbségekből álló hatalmas és erős közösséggé. A munkások, a 
parasztok, az értelmiségi foglalkozású tanult emberek csak akkor igazán 

                                                           
162 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 3. számában. 
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internacionalisták, ha nemzetüknek is hű fiaik és a népek, a dolgozó osz-
tályok nagy családját nemzetük sajátosságaival, jó tulajdonságaival, kü-
lönleges erényeivel és az egyes területeken bebizonyított hozzáértésével 
gazdagítják. Az emberiséget csak az szeretheti, a nemzetközi munkás-
mozgalom ügyét csak az tekintheti a maga ügyének, aki népét is szereti, 
akinek a népi-nemzeti törekvések legalább olyan fontosak, mint az osz-
tálykötöttség vagy a más népekhez fűződő jóviszony. Nem internaciona-
lista, más nemzetet sem becsülhet meg és sorstársait sem tisztelheti, aki 
népe ellen fordul, nemzete és valamely külső hatalom vitájában az utóbbi 
oldalára áll, aki segédkezet nyújt ahhoz, hogy nemzetét megalázzák, ki-
semmizzék, bemocskolják. 

Nem véletlen, hogy a világszabadság bajnokai, a nemzetközi összefo-
gás igaz apostolai népüknek is hű, áldozatkész fiai voltak. A nemzetközi 
munkásmozgalom nem lehet szolidáris azokkal, akik a világ dolgozóinak 
hatalmas táborát nem az egyenrangúság, a népek kölcsönös megbecsülé-
se, a nagyhatalmi gőg és sovinizmus száműzése, a nemzeti értétek és ér-
dekek kölcsönös tisztelete alapján akarják megszervezni. Sajnos sokan 
vannak ilyenek és hatalmuk nem lebecsülendő. Történelmileg hibás és az 
adott helyzetben ártalmas működésük legutóbb éppen a magyar esemé-
nyekkel kapcsolatban vált nyilvánvalóvá. 

A tudományos szocializmus klasszikusai nem olyannak képzelték el a 
világ dolgozóinak táborát, mint amilyen ma. Marxnak, és a többi szocia-
lista gondolkodónak éppen azok a valódi követői, akik a mai kaszárnya 
rendszerű, parancsolgatókra és engedelmeskedőkre oszlott munkásosz-
tályban és szocialista táborban helyre kívánják állítani az egyenrangúsá-
got, a nemzeti sajátosságok megbecsülésén és a népek kölcsönös tisztele-
tén alapuló egységet, akik alárendeltség helyett mellérendeltséget, paran-
csolgatás és utasítgatás helyett kölcsönös konzultációt, a felsőbbrendű és 
alsóbbrendű népek kasztja helyett testvéri egyenlőséget akarnak. 

Nemzeti kommunisták ezek? 
Ők nem nevezik annak magukat. Nem akarnak nemzeti kommunizmus 

néven új elvrendszert és módszertant alapítani, miként azt rosszindulatú 
ellenfeleik hangoztatják. Egyszerűen vissza akarnak térni a tudományos 
szocializmus klasszikusaihoz, Marxhoz és Leninhez, és végre akarják 
hajtani azt a tudományos vizsgálatot, a társadalom valódi helyzetének és 
problémáinak feltárását, amelyet Marx és Lenin a korabeli társadalom 
elemzésével végrehajtott. Meg akarják tisztítani az elméletet és a moz-
galmat azoktól a torzításoktól, amelyeket Sztálin és Rákosi-mintájú tanít-
ványai végbevittek. Le akarják mosni azt a sok sarat és szennyet, amely a 
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sztálini korszak éveiben a nemzetközi kommunizmus tantételeire és szer-
vezeteire rárakódott. Sokan azt mondják, hogy ezek a reformer hajlamú 
kommunisták alapjában revizionisták. Valóban, a sztálinizmus revizionis-
tái. Revizionizmusuk abból áll, hogy véget akarnak vetni a törvénytelen 
és embertelen módszereiknek, az önkényuralom megannyi formájának, a 
nemzeti érdekek feláldozásának a szovjet nagyzási hóbort oltárán és an-
nak az egészségtelen pártéletnek és munkastílusnak, amelyet Sztálin rend-
szeresített és amely szinte megfojtotta az egész mozgalmat. 

Tito, Gomulka, Nagy Imre és a többiek, akiket a nemzeti kommuniz-
mus vádjával iparkodnak egyesek megrendszabályozni, nem nemzeti 
kommunizmust akarnak, hanem egyenrangúságot a kommunista mozga-
lomban. Nem a gyengék kiszolgáltatottságát az erőseknek, nem a nemzeti 
önérzet szemérmetlen megsértését és az elvtelen hajbókolást minden előtt, 
ami Moszkvából jön. 

Végtelenül primitív gondolkodásra vall az új magyarországi kommu-
nista párt, az MSzMP egyes vezetőinek érvelése, hogy Nagy Imréék terve 
alig különbözik a nemzeti szocializmustól. Ezek az újdonsült ideológusok 
nem tudják, hogy a nemzeti szocializmus pontosan kidolgozott elvrend-
szer volt, az élet minden kérdésére tett válasszal, kormányzati és igazga-
tási módszertannal, minden helyzetre előre gyártott taktikával. A kommu-
nista mozgalomnak az az irányzata viszont, amit ők helytelenül és nem is 
nagyon rejtegetett célzattal nemzeti kommunizmusnak neveznek, a nem-
zeti szocializmussal ellentétben nem új elvrendszer, nem is a szocializmus 
kisajátítása hatalmi és világhódító célokra, hanem a kommunista mozga-
lom megújulásának, azaz a mai adottságokhoz és viszonyokhoz való iga-
zításának egyetlen lehetséges módja. A nemzeti szocializmussal nem Ti-
to, Gomulka, Nagy Imre és társaik elképzelései, hanem a Sztálinok és 
Rákosik elvei és módszerei rokonok.  

Ismeretes, hogy Lenin annak idején a szocializmushoz vezető útról kü-
lön elméletet alkotott. Eszerint az egyes népek nem egyformán jutnak el a 
szocializmushoz és mindegyik sajátos vonásokat kölcsönöz majd a szoci-
alizmus ilyen vagy amolyan válfajának. Nem egyenlő – Lenin szerint – az 
átalakulás üteme sem. Az átmeneti politikai formái meg az egyes népek 
sajátosságai és az országok fejlettsége szerint rendkívül változatosak. E 
tétel alapján született 1955-ben a belgrádi deklaráció is, amely ugyancsak 
elismerte a szocializmushoz vezető külön út, a nemzeti sajátosságok és az 
országok konkrét helyzete figyelembe vételének jogát. A kínai kommu-
nisták 1955-ben az ázsiai és afrikai népek bandungi konferenciáján ezen 
túlmenően a következő öt elvre építették nemcsak a nem-kommunista, de 
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a kommunista országokkal is felvett kapcsolataikat: szuverenitás és füg-
getlenség, megnemtámadás, be nem avatkozás, kölcsönös segítség és bé-
kés egymásmellet élés. Gomulka Varsóban 1956 október 22-én tartott 
beszédében pedig ugyancsak az ismeretes lenini tétel szellemében azt 
fejtegette, hogy a szocializmusnak különböző alakjai lehetnek. Lehet 
olyan, mint a Szovjetunióban, lehet úgy is formálni, miként a jugoszlávok 
tették, sőt lehetségesek más, eddig ki nem alakított formák is. Erre annál 
is inkább van lehetőség, minthogy – Gomulka szerint – a marxizmus 
klasszikusai nem tekintették elméleteiket örök érvényűeknek. Mao Ce-
tung nemrégen ismeretessé vált elmélete a nemzeten belüli nem antago-
nisztikus ellentétekről és a „minden virág virágozzék” politika újabb len-
dületet adott a szocializmus további útkeresésének és új módszerek kikí-
sérletezésének. 

A nemzetközi kommunizmus ma válságos helyzetben van. Nem külső 
erők verték meg, hanem saját hibái és baklövései okozták hanyatlását. Ez 
az állapot csak akkor szűnik meg, ha helyreáll a mozgalmon belül az 
egyenrangúság, az egymás ügyeibe való be nem avatkozás, a szocialista 
államok függetlensége és önállósága, ha a Szovjetunió és kommunista 
pártja nem igényel magának több jogot, mint amennyit a többi szocialista 
ország és kommunista párt méltányosnak tart. A Szovjetunió kormánya és 
kommunista pártja ugyanis különleges jogállást, az elvek, a módszerek, a 
stratégia és a taktika feletti döntést, a szovjet állam fenntartás nélküli 
szolgálatát kívánja. Amíg ezt teszi, nem lesz egység a szocialista orszá-
gok és a kommunista pártok között. A vezetők deklarálhatják egyetérté-
süket, de a tömegek nem fogják elismerni a külső nyomásra és fegyveres 
erővel kikényszerített megállapodásokat. Ez a vezető réteg elszigetelésé-
hez, a vezetők és a tömegek közötti kapcsolatok meglazításához, a nem 
antagonisztikus ellentéteknek antagonisztikussá válásához vezet. Hogy 
azután ennek milyen következményei vannak, azt megmutatta az októberi 
magyar forradalom. 

A munkásmozgalom valódi egységének, a szocializmus fejlődésének 
feltétele a külön út jogának elismerése, a nemzeti sajátosságok tisztelete 
és a tapasztalatok kölcsönös vizsgálata. Állandóan azt halljuk, hogy a 
kommunistáknak tanulniok kell egymástól, de ki mondaná meg, hogy 
például a szovjet kormány és párt mikor vette át a többi munkásosztály 
tapasztalatait és mit valósított meg abból, ami más országban bevált. Pe-
dig hát ez az igazi internacionalizmus és a példamutatás sokkal meggyő-
zőbb lenne, mint az üresen kongó szavak. Ma ugyanis az a helyzet, hogy 
aki valóban tanulni akar minden nép és minden proletariátus tapasztalata-
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iból, aki az egész munkásmozgalommal szolidáris és barátságban akar 
élni a világ minden dolgozójával, arra rásütik, hogy „nemzeti kommunis-
ta”, revizionista, osztályáruló. De minek soroljam fel a többi jelzőt is. 

A kommunista mozgalom jobb erői ennek az állapotnak a megszünte-
téséért harcoltak. Ezért bélyegezték meg őket a „nemzeti kommunizmus” 
bélyegéivel azok, akik nem akarnak tanulni, akiknek a népek elégedetlen-
sége nem mond semmit és akik az ügynél sokkal fontosabbnak tartják a 
maguk hatalmát. 

Miért tehát ez az inkvizitori hév? Aligha valószínű, hogy egyes 
moszkvai és budapesti vezetők ne tudnák, hogy üldözött elvtársaik nem 
nemzeti kommunisták és egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy a mar-
xizmus helyébe új elméletet helyezzenek. Az üldözőknek nem a nemzeti 
kommunizmus fáj – amiről ők is tudják, hogy nincs – hanem a külön út. 
Az a lehetőség, hogy helyreáll a szocialista országok egyenrangúsága, 
megszűnik a Szovjetunió kormányának és pártjának kiváltságos és elő-
jogokkal körülbástyázott helyzete, a helyi adottságok, alapján végbe vitt 
szocialista épitőmunka lehetetlenné teszi azt a sorozatos külső beavatko-
zást, parancsolgatást, utasítgatást, amely oly nagy mértékben megrontotta 
többek között a magyar és az orosz nép viszonyát is. A „nemzeti kommu-
nizmus” elleni szélmalomharccal iparkodnak elterelni a figyelmet arról, 
hogy nagyok a bajok. A munkások, a parasztok, a tanult emberek nehezen 
értik meg, hogyan történhetett meg, hogy egy szocialista ország fegyver-
rel támad egy másik szocialista országra. Másutt is elégedetlenség ural-
kodik a helytelen és csak a szovjet nagyhatalom érdekeit szolgáló „szo-
cialista” politika miatt. Ezért született meg a nemzeti kommunizmus vád-
ja azok fejében, akik hadjáratot kezdtek a kommunista mozgalom refor-
merei, a párt elszigeteltségének megszűntétői ellen és egy olyan irányzat 
elfojtására, amelynek talán sikerülhetne a nemzetközi munkásosztálynak 
legalább is láza formájú akcióegységét újra megteremtenie. A Szovjetunió 
állást foglalt ezzel az irányzattal szemben, és így arról tett tanúbizonysá-
got, hogy a szovjet állam hatalmi érdekeit és törekvéseit a nemzetközi 
munkásmozgalom és a világkommunizmus érdekei fölé helyezi. 

* 
Gondolom, sok olvasó kérdezi majd, miért kísérem rokonszenvvel a 

reformer kommunisták küzdelmét, holott még csak szocialistának sem 
nevezhetem magam, legfeljebb a szocializmus felé „elhajló” liberálisnak. 

A válaszom egyszerű. 
Haladó szemléletű ember – de különösen író és politikus – nem lehet 

közömbös, ha bárhol a világon és bármely irányzaton belül a haladás és a 
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maradiság harcban áll egymással. A haladás erőinek – bármennyire is 
iparkodnak egyesek tagadni – nemcsak a kapitalista, de a szocialista tár-
sadalomban is komoly küzdelmet kell folytatniok azok ellen, akik a fejlő-
dést megállítani, hatalmukat örök időkre biztosítani és az emberiséget 
évtizedekkel, vagy évszázadokkal visszavetni igyekeznek. 

Ilyen küzdelem folyik ma a kommunista mozgalomban. Az egyik fron-
ton a reakciós, konzervatív, a szocializmust államvallássá merevítő sztáli-
nisták, a másikon pedig a reform, a fejlődés, a megújulás hívei állanak. 
Természetesen az utóbbiak is kommunisták és nézeteink eltérnek egymás-
tól, de minthogy mozgalmukon belül a haladásért küzdenek, épp oly ke-
véssé tagadhatjuk meg tőlük rokonszenvünket, mint azoktól, akik más 
irányzatokon és társadalmakon belül ugyancsak a reakció és a maradiság 
ellen harcolnak. 

Arról most nem is szólok, hogy részben e harc alakulásától függ, mi 
lesz a magyar nép sorsa a közeljövőben. 
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MOLNÁR JÓZSEF 

A tizenhatévesek163 
A Látóhatár legutóbbi számában Cs. Szabó László kitűnő portrévázlatot 
készített az emigráció húszéves íróiról és irodalmi nézeteikről. Cs Szabó 
László kísérlete után érdemes lenne a húszévesek társadalmi és politikai 
felfogását is megvizsgálni. Az egykori falukutató mozgalom példájára 
idekint az emigrációban „nemzedék-kutatásba” kellene kezdenünk. A 
forradalom után hatezer egyetemi hallgató és diák, sok ezer munkás fiatal 
került Nyugatra. Ez a nagyszámú emigráns fiatal meglehetősen pontos 
keresztmetszete az egész magyar fiatalságnak. Az irodalmi vizsgálódáso-
kon kívül nem lehet közömbös előttünk ennek az új forradalmi nemze-
déknek politikai és társadalmi kérdésekben vallott véleménye sem. Ma-
gyarország társadalmi és politikai berendezkedése olyan lesz, amilyennek 
ők akarják. Vajon milyen Magyarországról álmodtak ezek a fiatalok az 
elnyomás éveiben és milyen Magyarországért ragadtak fegyvert október 
23-án? A forradalom idején nyilvánosságra hozott követeléseikben csak 
igen vázlatosan, a legfontosabb kérdéseket érintő pontokban szögezték le 
véleményüket. Többre idejükből sem futotta. Akik odahaza maradtak a 
forradalom leveretése után, hallgatásra kényszerültek és most csak néma 
tüntetésekkel, passzív magatartásukkal adhatnak kifejezést véleményük-
nek. A Nyugaton élő forradalmi ifjúságra Cs. Szabó Lászlón kívül alig 
figyelt fel valaki. Ha csak a politikai pecsenyesütögetők nem, akik az 
emigráció posványában szétrothadt szervezeteiket az ő segítségükkel sze-
retnék új életre kelteni. De azzal, hogy milyen politikai és társadalmi kér-
dések foglalkoztatják ezt a fiatalságot, eddig senkisem törődött. 

A legmeglepőbb, hogy önálló véleménnyel először nem is az egyete-
misták, tehát nem is a húszévesek jelentkeztek, hanem a gimnazisták, a 
tizenhatévesek. Azok a tizenhatévesek, akik a forradalom napjaiban a 
tanári katedrák alatt gyűjtötték a fegyvereket, akik az iskola padjából 
egyenest az első vonalba mentek harcolni, akiknek otthon maradt osztály-
társaikat internáló táborokba gyűjtik „ellenforradalmi cselekedeteikért” és 
a forradalom eszméihez való makacs ragaszkodásukért. A grazi és az 
innsbrucki magyar gimnázium diákjai három hónappal a forradalom leve-
retése után már kiadták „Hitel” című lapjukat és egy hónappal később 
megalakították Széchenyi Munkaközösségüket. Ugyancsak ez év elején 
jelentették meg sokszorosított lapjukat, a Fáklyalángot, az ausztriai 

                                                           
163 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 3. számában. 
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Obertraunban élő magyar diákok. Az elmúlt hónapban a viesemhofeni 
gimnazisták is nyilvánosság elé leptek „Helikon” című diáklapjukkal. 

Ezek a szerény külsejű sokszorosított lapocskák sok mindent elárulnak 
a tizenhatévesekről. Legelőször is azt, hogy ez a fiatalság felelősségben, 
komolyságban minden előtte járó nemzedéket felülmúl. Ami régebben 
kivétel volt, az ma majdnem általánosnak tekinthető. A nemzeti és társa-
dalmi elnyomás évei már olyan korban fogékonnyá tette őket a nagy kér-
dések iránt, amikor a szerencsésebb nemzedékek még csak ártatlan diák-
csínyeken törték fejüket. A grazi és innsbrucki gimnázium diákjai például 
ilyen kérdéseken vitatkoznak: Egyén és társadalom:. Társadalom és ál-
lam. Az állam természetrajza. Politika. Nemzet-nemzetiség. Nemzeti ön-
rendelkezés és autonómiák (Gyarmatok kérdésé). Közép-európai konfö-
deráció. Gazdasági autonómiák (Szövetkezetek). Nemzetközi gazdasági 
uniók. Közép-európai gazdasági együttműködés. Nemzeti kultúra. Kultúr-
autonómiák. Nemzetközi kultúrális kapcsolatok. Közép-európai kultúrkö-
zösség. Irodalmi diákpályázatukban (30 schilling díj!) a nevesebb magyar 
emigrációk történetéről és irodalmunknak világviszonylatban is számot-
tevő alkotásairól akarnak tanulmányt íratni és népi dallamra diákindulót 
szövegeztetni. Minden tervükből, újságjaik minden sorából egy korán 
felnőtté érett, súlyos kérdésekkel viaskodó fiatalság tekint felénk. Ha hu-
moros történetet akarnak közölni, nem könnyű diákcsínyekről csevegnek, 
hanem politikai szatírát írnak az ostoba párttitkárról, aki a párt parancsára 
felcsap írónak, a nyugati polgárról, aki azt álmodja, hogy kommunista 
társadalomban kell élnie. Másfajta humort nem ismernek, vagy talán léha-
ságnak is tartanák, önmagukról azt vallják, hogy „egész magatartásunkkal 
az egyetemes nemzet tükörképe vagyunk. Helyes vagy helytelen magatar-
tásunkkal az egész nemzetről adunk bizonyságot”. Ezek a tizenhatéves 
diákok felelősnek érzik magukat a nemzetért. De nemcsak a mai, emig-
ráns állapotukból adódó felelősségérzet él bennük, a nemzet jövendője 
állandóan a szemük előtt lebeg. Diákos őszinteséggel megváltják, hogy 
vezetőnek készülnek és meg is mondják milyennek: „Népünknek veze-
tőkre van szüksége! Nem a régmúlt vezetőire, akik elefántcsonttornyaik-
ban trónoltak fenségesen: nem azokra, akik parasztságunk tragikus hely-
zetét látva konferenciázásokba kezdtek, de becsukták az ablakot, nehogy 
behatoljon a parasztszag; nem olyanokra, akik annyi fáradságot sem vet-
tek, hogy Angyalföld vagy Mária-Valéria telep nyomorában küzdő prole-
tárasszonyoknak megköszönjék, hogy sokszor tíz gyermeket adtak a ha-
zának. Nincs szükség olyan vezetőkre, akik tudásukat és intelligenciáju-
kat nem az emberszeretettel egészítették ki, hanem a gőg páncéljával vér-
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tezték magukat és a népet nem vezették, hanem 'Isten kegyelméből' ural-
kodtak rajta.” Horváth Béla verses kötetéből épp az ragadja meg őket, ami 
a korábbi emigrációt felbőszítette: Horváth Béla forradalmisága, mélyen 
szociális tartalmú, a szegényekért és elnyomottakért lázadó katolicizmusa. 
„Horváth Béla forradalmár költő – állapítják meg elismerően. – Forra-
dalmár, de egy 'klasszikus eszme' a katolicizmus harcosa... Külföldi nagy 
kortársaival, Chestertonnal, Claudellel, Papinivel valamint számos kitűnő 
intellektuellel az Egyház segítségére siet, hogy amit a bóbiskoló klérus a 
XIX. században elmulasztott, azt a harcos költők szent forradalmában 
vigyék diadalra a XX. században.” 

A nemzeti elnyomás nehéz évei alig ébredező gyermeki lelkűkben fel-
ébresztette a magyarsághoz tartozásuk tudatát. Hitvallásuk lett magyarnak 
lenni, de a forradalom nemzeti mámora sem szédítette túlzásokba őket. A 
sovinizmusnak, amely az elmúlt századoktól egészen mostani emigráci-
ónkig annyi kárt okozott a magyarságnak, nyomát sem leljük bennük. 
Korukat meghazudtoló higgadtsággal és bölcsességgel vallják: „A ma-
gyarság szellemétől éppen úgy távol áll a gyűlölet szító túlzott naciona-
lizmus, mint nemzeti büszkeségünket bántó szocialista internacionaliz-
mus.” Megható őszinteséggel utasítják vissza a magyarság jó hírének vé-
delmében az antiszemitizmus vádját is: „Vádolnak bennünket [magyaro-
kat] antiszemitizmussal, pedig a magyarság nem azonosította magát az 
embertelenségekkel sohasem.” Megmagyarázzák az egyes magyar mun-
kásokkal elégedetlenkedő nyugatiaknak is, miért „nem szeret a magyar 
munkás dolgozni,” Azért – felelik – mert „a kommunizmus meggyűlöltet-
te áldozataival a gyárat, a hivatalt, a munkát. Idő kell, amíg a munka ideá-
lis értelmét és értékét újra megtanulja a menekült munkás.” 

Nyugatról egyébként nem a legjobb a véleményük. Nem önnön sor-
sukkal elégedetlenek, nem önmaguk szegénysége bántja őket, nem nyuga-
ti iskolás társaik jólétét irigylik. Ilyen panaszra sosem nyílik szájuk, ilyen 
panaszt nem lehet írásaikban találni. Nyugatra azért neheztelnek, mert a 
magyarság „segítség helyett csak ígéreteket kapott” és ők „egy cselekvés-
képtelen, tunya Nyugatot” ismertek meg, amint mondják, ideáljaikban 
csalódtak. Ez a magyar fiatalság nyugati kortársaik problémátlan, köny-
nyelmű és sokszor lábának tűnő életmódját nyugtalansággal szemléli. A 
sok csatát megjárt öreg harcosok fölényével tekintenek a nyugati fiatal-
ságra. „Csak arra lennék kíváncsi – írja egyikük –, hogy tizenkét eszten-
dei iga és terror után, hogyan nézne ki ez a fiatalság? Maradna belőlük 
valami? Azt hiszem semmi. Masszává válnának, amit elmosna a tavaszi 
zápor. Az eszme fegyvereivel sem tudnak ellentállni. Mi lesz akkor, ha 
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fegyverre kerül a sor? Mert fegyvert sohasem fognak ragadni...” Nem 
tagadják türelmetlenségüket sem. Bevallják, hogy alig tudnak uralkodni 
magukon és sokan közülük már nem bírják. Nem akarnak idegen nép 
nyakán élősködni. „Mi, igaz magyarok azért jöttünk el, – írják – mert az 
UNO s az egész Nyugat ígért. Ígért. Sokan hevernek már fél éve lágerben 
s akik a szovjet ellen harcoltak otthon, itt most éhségsztrájkot kezdenek 
az USA ellen.” Keserűen állapítják meg: „Kényelem, szórakozás, pénz, 
autó, pincsi kutya... Ilyen környezetben élünk most.” 

Ez a fiatalság egy legyilkolt nemzet gondjait hordozza gyönge vállain. 
Ha az idegen város parkjában sétál és fiatal szerelmes párt lát összebújva 
sugdolózni, az jut eszébe, hogy „a mi kedvesünket ÁVO-s legények rug-
dossák otthon, ruszki katonák gyalázzák, vagy tán a nyomor kéjhölgyük-
ké tette őket.” A „szerelmes május” ragyogásában azt kérdezik: csoda-e 
hát, hogy „az a munkás fiatal, a lágerek erkölcstelenségében keres vigasz-
talást?” A kérdésre azonnal felelnek is: „Mi is csak emberek vagyunk... A 
flüchtling is ember...“ Ha az újságokban hercegek, bárók és filmsztárok 
esküvőiről olvas, az jut eszébe: „Apánk fél éve nem írt, lehet, hogy nem is 
él már, mikor látjuk viszont őt? A hazulról jött leveleket reszkető kézzel 
bontjuk fel, mert most ezt a barátot, most azt a professzort vitték el... S 
ilyenkor oktalanul bár, de éjszakákon át gyötör bennünket az égető kér-
dés: Nem volt gyávaság? Nem volt árulás, ott hagyni őket?” 

Lehet-e ezeket a fiatalos hevülettel megírt őszinte sorokat meghatott-
ság nélkül olvasni? Ha nem tudnék, hogyan viselkedtek a tizenhatévesek 
a forradalomban, ha nem tudnék, mi történik odahaza és a nagyvilágban, 
talán a mi egykori komolykodásunknak tekinthetnék az ő megfontolt ko-
molyságukat, ifjonti érzelgősségnek nemzeti aggodalmaikat és világfáj-
dalmukat. De tudjuk, hogy igazuk van. Ez a csodálatos ifjú nemzedék 
minden tiszteletet megérdemel. Mi, akik nem vehettünk részt velük együtt 
az idegen elnyomás elleni hősi harcban, meghajtjuk előttük fejünket. Sok-
szorosított diákújságjaikat olvasva bátran mondhatjuk, hogy sok emigráns 
politikusunk tanulhatna tőlük józanságot és felelősség- érzetet.  
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KOREK VALÉRIA 
„Megyek, megkeresem a grófot”164 

„The Mermaids” by Éva Boros. New York: Farrar, Straus & Cudahy. 
1956. 216 p. 

 
Írók tájakról írtak, ahol soha nem jártak és. csodálatos, nagyszerű köny-
vek szólnak a világ nem létező sarkairól. Az egyveretű képzelet nem is-
mer sem pontot, sem pontos vesszőt s az igazi művészet vakon vágtat el 
minden „tilos” jelzés mellett. De amikor a művész önként lemond szuve-
renitásáról s valamit kívülről erőszakol rá munkájára könnyen találhatja 
magát költészet és hazugság, stílus és póz sorsterhes keresztútjain. Ilyen 
önrállította kelepce, fogdája az írói spontaneitásnak az idegen nyelv. Ha 
beszéljük – tudjuk a mindennapi életből – arcunk az igyekezettől gri-
maszba rándul, ha írjuk, tollunk görcsbe. Igaz, nagyon jól lehet tudni a 
megtanult nyelvet: tudósok köteteket írtak idegen fából faragott asztalaik 
mellől és Joseph Conrad örökbefogadott nyelvén énekelte meg exotikus 
tájak megannyi kalandját. Mégis van egy bizonyos művészet, mely a kife-
jezés módjával áll és bukik. Talán éppen, mert kisebb igényű mint sok 
más, egy rövid szerelmi regénynek fontos kerete a „locale”, egy táj vagy 
város levegője, száz színe és állandó moraja. A villamoscsengetés és 
autótülkölós nemzetközi, ördögi lármája mögötti beszéd, melyet nem 
válthatunk át egy más ország városának hangjaira anélkül, hogy a beszé-
det, a beszélő embereket el ne áruljuk. Egy olyan Budapestről szólunk 
most, ahol a polgár ajka angol idiómába csúcsórodik, ahol a pesti szóval 
együtt a magyar gondolkodás is kimaradt a szereplőkből... A szépnek 
induló meséből koholmány lett, hasbeszélő bábok az emberekből. Ezt 
természetesen a magyar olvasó mondja. A külföldi, aki sosem, vagy csak 
futólag járt Budapesten, biztos jogosan szereti Boros Éva regényét. Nincs-
e mindnyájunknak öncsinálta képe a világ idegen városairól? Félig tuda-
tos vágyaink, irigységeink, csodálatunk és rosszakaratunk szívesen köt ki 
ismeretlen tájakon vagy elmúlt korokban s ezért talán tanulságos is meg-
tudni: milyen is az a Budapest, mely az angolnyelvű olvasónak ennyire 
elnyerte a tetszését? 

Boros Éva budapesti történetét az amerikai irodalmi piac példátlan el-
ismeréssel fogadta. „The Mermaids”, e kristálytiszta angolsággal megírt 
könyv az év legszebb szerelmi regénye – kezdi közel oldalas ismertetését 

                                                           
164 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 3. számában. 
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a „Time”. Ezúttal egy jelzőnyi feddés sem homályosítja el a könyvismer-
tetést s az oldal közepéről méltán tekint ránk fölényes megelégedéssel egy 
legjobb korban levő érdekes, szép asszony, nyakán keresetlenül 
nyitvahagyott inggallér, kezében a koestleri cigaretta. 

Boros Éva regényének drámai csúcspontja semmiben. sem marad a 
„Kaméliás Hölgy” utolsó felvonása mögött, ha egészében nem is a „Va-
rázshegy” – így a „Time” bírálója – mégis a tüdőbetegekről szóló köny-
vek sorában rögtön azután következik. (A „Varázshegy“-et egyébként 
egyik ismertető sem felejtette ki...) Szerintünk egy másik Thomas Mann-
gondolattársítás is adódik, hiszen a „Doktor Faustus” egy megrázó fejeze-
te szól az Andersen-mese Hableánykájáról, a világirodalom egyik legtisz-
tább s oly tragikusan elvérzett kis hősnőjéről – ki ne sietne várakozástól 
feszült kezébe venni Boros Éva könyvét? 

Fájdalom, minket ez a regény nem a halálnak szánt betegek miatt szo-
morított el s könnyeink nem is a történet folyamán a szerelemből kétszer 
is kisemmizett hősnek szóltak. Eszünkbe jutott azonban a magyar kivitel 
örök tragédiája, a kétes értékű cikkek sikere s a valóságos magyarság pi-
acképtelensége. Cigányzene, túlédes borok, túlpirosított paprika... Pláne: 
„közvetlenül londoni raktárunkból”, nincs várás, nincs ámítás, nincs szál-
lítási költség, tessék, tessék befáradni, itt látható a harmincas évek boldog 
Budapestje az összes kellékekkel: a korzó, a Váci utcai üzletek, a sétapál-
cás Pesti Fiatalember. Nyárutó van 1936-ban. A Dunapart hangulata már 
a közelgő avar illatával terhes, de a nap még ragyog, sőt az augusztusi 
hőség csak nemrég múlt el. A város kéjesen nyújtózik a nyár nehéz, ál-
mából és, – a függöny felgördül. 

Szerzőnk mint láttuk, az angol nyelvből, a szerelemről szóló mese-
mondásból s minden más irodalmi cselfogás fő- és melléktárgyaiból tiszta 
jelest kapott. Hőse Aladár szintén minta-hős. Jólszituált, jókülsejű, jólelkű 
fiatalember. Teljes nevén Brankovich Aladár, a hasonnevű családi ma-
lomvállalat társfőnöke, aki magas állását – úgymond maga – a francia és 
német nyelvben való járatosságának köszönheti, akár a szerző sikerét az 
angol nyelv kitűnő ismeretének. Jóllehet Szent István utánt írunk, a város 
még kihalt, az üzletek délután kettőkor zárva (?). Aladár fehér flanellban 
rója a várost. Betér egy Váci utcai divatárushoz, hogy új kalapot vegyen 
magának, majd fogorvosát keresi fel. A cégéreket s utcaneveket budapesti 
valójukban adja vissza a szerző, bár – Márai szép sorára emlékezünk – a 
nevekről lehull az ékezet. Aladár, mint minden igazán jeles fiatalember, 
kicsit smokk is s mindezt bejegyzi naplójába meg azt is, hogy estefelé 
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betért a Negresco teraszára, ahol leszólította... pardon ő beszélgetésbe 
elegyedett egy Olaszországból idevetődött fiatal táncosnővel. 

Ki ne emlékezne Deborára (aki nem lakott a Ritz szállóban), vagy (a 
Béla féle) Manuélára s a krupiék megannyi exotikus kis „művésznőire”? 
De jól emlékszünk Aladárra is, kérészéletű divatregények aladárjaira. 
Könyvek jutnak eszünkbe, unott órák kisadag mákonyai, melyeket gyak-
ran olvastunk s melyekről ritkán beszéltünk. Műveltségűnk nem egészen 
szalonképes zugaiban feszeng félszegen Aladár, aki nem is tudna, nem is 
szeretne Hans Castorp testvére lenni, akinek az amerikai kritika kinevez-
te. Mert nem a Varázshegy sétányain, hanem a Rákóczi úti férfidivatáru-
sok kirakatában látjuk őt, porcellánorcáján rózsákkal, a szabászat leg-
újabb remekeibe bújtatott műtagokkal, hajtókájában papír-szekfűvel. Sze-
gény Aladár: az öltöny nem az övé, sem a pettyes nyakkendő, sem a ke-
cses sétapálca s ha új áru kell az ablakba, kegyetlen kezek levetkőztetik, 
tagjait szétsrófolják s rendre beteszik egy nagy skatulyába. De íme, ma 
szerencséje volt Aladárnak, valaki arra jött, kivette a dobozból, újra ösz-
szesrófolta s mi több, szerelmet oltott műkeblébe Lalla, a kis olasz lány 
iránt. Kétszáz oldalon át viseli Lalla gondját Aladár s igaz szívből szereti, 
mielőtt még akár a kisujját is érintette volna s erre az önzetlen hevületre 
Lallénak nagy szüksége van, hiszen már a harmadik fejezetben a tüdő-
gondozó (sejtjük, hogy a budakeszi szanatóriumról van szó) ápoltja lesz. 
Aladár nemcsak Lallát szereti, szereti az egész szanatóriumot. A doktoro-
kat, Lalla két barátnőjét, a hűvösvölgyi végállomás cukorka-árus nénijét s 
végül „a” grófot, ezt az elhanyagolt szívű és megjelenésű agglegényt, aki 
támogató kültagja a szanatóriumnak, mint maga Aladár. A gróf ugyanis 
saját családjával nem érintkezett, autodidakta természetbúvár volt, műfor-
dító (hiába szomjazna már az olvasó egy nem poliglott-szereplőre) s a 
népköltészet kitűnő ismerője. Igaz, zeneértő is. Jókai óta ennyi erényt író 
alig ruházott grófjára, a szerző maga is megijedhetett, mert a jellemzést 
így végzi: de igazi érdeklődése mégiscsak a Nagy Ház (a szanatórium) 
leányai voltak. „He mixes well with all and sundry” – tör idiómába Fran-
ciska, a gróf rajongásának főtárgya, aki nem volt: más, mint a híres szí-
nész, Ormándy Tamás egyetlen gyermeke. Ormándy lányát minden földi 
jóval elhalmozta, de Franciska sajnos nem volt hálás és nagylelkű, 
„charming” atyját alapjában nem szívelte. „Különös lány volt” ... valószí-
nűleg az. 

Ahogy tovább lapozzuk a könyvet, attól félünk, hogy Aladár tiszta 
szenvedélye a szanatórium, parfömös-miazmás levegőjében gerincét 
veszti, szétforgácsolódik, az igazi élet első szele elfújja majd; de épp ezen 
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a ponton adja el Boros Éva Ady „asszonyos, kósza, könnyes trubadur”-ját 
az angol bírálónak, „... melancholy salesman of flour and pigmeal... a 
prince every Saturday aftemoon...” míg mi csak azt tudjuk, hogy Aladár 
az a fajta férfi, aki az asszonyoknak nem kell, hiszen Kamilla, Lalla előd-
je is otthagyta, pedig neki Aladár autóján, megjelenésén, társadalmi hely-
zetén felül még nevét is nyújtotta. Kamilla egy zsidó szabómesternek volt 
gyönyörűszép lánya – írja expressis verbis, a többiekre vonatkozó esetle-
ges félreértések elkerülése végett a szerző. Ha emberi és igaz, a Terézvá-
rosról ép oly jó regényt lehet írni, mint a Werbőczi utcáról, csak a fából 
vaskarikát nem szeretjük. Nem maradhatott volna meg a Brankovich cég 
olyannak, amilyennek az írónő valószínűleg ismerte? Mért nem elevení-
tett meg humorral és megértéssel egy Emit vagy egy Zsiga Bácsit, miért 
kell az olvasónak a szenior cégfőnököt Bálint Bácsi álnéven egy fás frázi-
sokba temetett fejezeten keresztül elszenvedni? Különösképpen éppen ez 
a részlet az, mely a „Time” bírálója szerint „rendkívüli erővel világit” 
Aladár életére. Dombóváron vagyunk, Karácsony Este van, a kihunyó 
gyertyák és elszálló angyalok jól bevált klisé-világa s a húsz személyre 
terített asztal fején Bálint Bácsi uralkodik. A vacsora, hat fogásának leg-
jobbja egy tál „roastbeef á la Schönbrunn” – az igazi Bálint Bácsik ebből 
aligha ennének a Szent Estén – a miénk szívesen enne, ha óriási, falánk 
teste nem lenne diétán. Így tehetetlenül zsémbeli át a lakomát, a gyerekek 
„indokolatlan vidámsága” bosszantja, a lányokat szidja a lassú kiszolgálás 
miatt, holott ez a szolgálópár – szólja el magát az írónő – a társaság leg-
méltóságteljesebb két tagja! Mihály sógor, aki „az este lelke volt” felveti 
a régi vitapontot: csukott vagy nyitott szemmel szoktunk-e csókolni? Sze-
rencsére a gyerekeket elfoglalja a villanyvasút. Anekdotázni Bálint Bácsi 
is szeret s történetei közt sok mulatságos is akad. Vajon melyek? Úgy 
szeretnénk már kicsit nevetni mi is, de hiába. Az este fáradt maradékát 
Aladár Mihály sógorával és Szeréna (?) nővérével tölti. Utóbbival a leg-
újabb Kodály szimfóniáról beszélget el – kíváncsiságunk hiába ébred, 
mert jön Mihály, aki megkérdezi, hogy mi Aladár nézete a Brankovich 
versus Zebegényi (?) perről. Szeréna ezalatt pasziánszot rak, a kártyák 
hangosan toppanhatnak, mert nem halljuk a két férfi beszélgetését s csak 
remélhetjük, hogy a per Brankovichék győzelmével fog majd végződni. 

Lalla állapota reménytelen – tudatja Aladárral az orvos – talán egy sú-
lyos műtét megmentheti. A tavasz elviszi az egyik barátnőt, elmúlik a 
nyár és ősz lesz újra. Aladár a szanatórium közelében villát bérel 
Lallénak, hogy a lány elszokjon a melegháztól s mint ember kezdjen majd 
önállóan élni. Elviszi, hogy megmutassa neki a házat, mely e percben egy 
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szalmabútoros, napsugaras bájától már megfosztott, de télre még fel nem 
szerelt nyaraló. A villa nyilván nem tetszik a lánynak, mert mikor percre 
egyedül marad, szájecsetjével összemázolja a hálószoba fehér falát-
bútorát, sírva, búcsú nélkül száll ki Aladár autójából s másnap ismeretlen 
helyre távozik a szanatóriumból. Valószínűleg Németországba utazott ex-
barátjával, akivel egy előző fejezetben megismerkedtünk. László ugyan 
nem oly disztingvált mint Aladár, de szélesebb vállú s bizonyára jobban 
beszél a lápvirágok nyelvén, ha németben és franciában nem is olyan jára-
tos, mint hősünk, akit az utolsó fejezetben kettesben találunk Franciská-
val, „Megyek, megkeresem a grófot” búcsúzik tőle-tőlünk Aladár. Hogy 
megtudja Lalla címét? Vagy talán mert az angol olvasó elvárja a pesti 
regényhőstől, hogy végszava a gróf legyen? 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Írók a forradalomban165 

1.166 
Angol s általában nyugati szemmel csak akkor foghatjuk fel igazán az 
írók szerepét a szabadságharcban, ha előbb körülnézünk, hogy hová nyúl-
tak el száz esztendő óta a keleteurópai forradalmak gyújtózsinórjai. A 
zendülő földmunkások közé? Vagy a külvárosok földalatti mozgalmaiba? 
A bányákba? Vagy a tiszai töltésekre? A kommunisták ezt akarták elhi-
tetni, különösen abban a megfélemlítésre szánt vitában, amely Déry Tibor 
regénye, a „Felelet” körül kerekedett az ötvenes évek elején. De a törté-
nelmi igazság csak rendőri felügyelet alatt szokott engedelmeskedni az 
átírásnak. Mi hagyjuk meg úgy, ahogy a tényekben bemutatkozik. 

A forradalom gyújtózsínórja Keleten a múlt század negyvenes éveitől 
fogva abba a rétegbe nyúlt el, amelyet Hugh Seton-Watson, a kiváló tör-
ténész megfontoltan intelligenciának nevez és sohasem középosztálynak. 
Párhuzamosan a megkésett iparosítással és városiasodással 
Keleteurópában a főiskolai túltermelés által gerjesztő hatású, sértett, sze-
gény és nyugtalan réteg rakódott a birtokos osztályok köré s ez a „perem-
értelmiség”, hogy a magamcsinálta szóval éljek, még csak nem is emlé-
keztetett a társadalmi életbe simán beilleszkedő vagyonos nyugati közép-
osztályra. Míg Viktória királynő s trónutódainak tisztelettudó, milliomos 
polgárait reformszellem hatotta át, a cárok és császárok diplomás alattva-
lóiban forradalmi keserűség izzott nemcsak magukért, hanem a szunnya-
dó milliókért is. Ők voltak, rendszerint kéretlenül, a szószólói azoknak a 
szegényeknek, akik nem tudtak róluk, ők szították a rossz lelkiismeretet a 
„boldog birtokosok”-ban, akikkel kopott, megtűrt és gyanús rokon gya-
nánt mégiscsak szabadon érintkeztek. Keleteurópában a forradalmaknak 
szellemi tiszti századai voltak s nem hadseregük. Míg az angol középosz-
tály vagyonára s gazdasági vívmányaira támaszkodva magabiztos, hig-
gadt reformpolitikával tágíthatta a demokráciát, a túlszaporult „intelligen-
cia” tehetetlen keserűségében Keleten a forradalom egyetlen kiútja felé 
irányította a nyugati munkásságnál jóval erőtlenebb ipari proletárokat s a 
meddő szolgadühben forgolódó parasztokat. Olyan réteg, amely apostoli 
hevének, lelkiismereti parancsainak, látszat nélküli szellemi hírének és 
hiúságának csak erőszakos változással szerezhet politikai súlyt, még vér-
                                                           
165 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 4. számában. 
166 Ez a cikk az oxfordi East European Society-ban 1957 február 26-án tartott 

angolnyelvü szabadelőadás gondolatmenetét követi s az előadás jegyzeteiből készült. 
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telen reformköveteléseiben is a forradalmak számára dolgozik. Nyugati 
szemszögből leginkább az 1789-es Nagy Forradalom szálláscsinálóihoz 
hasonlítottak, ha nem is éltek olyan bizalmas lábon a hatalmasokkal, mint 
annakidején a felvilágosodás primadonnái, Voltaire, Diderot és Rosseau. 
Történelmi hatásuk azonban, szürkébb szereposztásban, szinte hajszálra 
egyforma: íróasztaluknál ők készítették elő a párisi és más Bastilleok ka-
pujáig a tömeg forradalmi tetteit. Talán ezzel magyarázható a francia írók 
mostani határtalan elragadtatása a magyarokért. Filozófus őseik történe-
lemformáló dicsőségét ünnepük öntudatlanul a magyar írókban; azért a 
politikai és erkölcsi tisztítóhadjáratért lelkesednek, amelyet maguknak 
szántak mindmegannyi vezér gyanánt a földalatti ellenállás és rendőrkín-
zások éveiben. Hatásuk nyomtalanul beleveszett a francia politika mocsa-
rába s az írók, akárcsak a két háború közti magyar írók a hamis fénnyel 
csillogó Budapesten, egymást marcangolják a cinikus és egyelőre sebez-
hetetlen ellenség helyett, ahogy Jean Louis Curtis, és főleg Simone de 
Beauvoir vaskos világnézeti kulcsregényéből kiderül. Mindkettő az iro-
dalmi „mandarinok” belháborújáról szól a felszabadult Párisban. Sartre, 
az egyik regény könnyen felismerhető fő figurája, minden társutasok bő-
beszédű főpapja, szakítva szovjet barátaival, tulajdonképpen elmaradt 
háború utáni szerepét és Voltaire emlékét magasztalja most a magyar for-
radalomban. 

Az angol írókat sokkal kevésbé ragadta meg s rázta föl ez a forrada-
lom, mert szellemi előkészítése sehogyse fér össze a szigeti hagyomány-
nyal. Angliában világnézeti tűzijáték nélkül mennek végbe a politikai 
változások, nincs irodalmi előéletük s a történelem sorrendjében mindig 
gyakorlati emberek: nagybirtokos mintagazdák, önálló vállalkozók, em-
berbarát gyárosok, istenfélő bankárok, bibliaolvasó szakszervezeti vezé-
rek és proletár izgatók vitték keresztül. Milton volt talán az utolsó igazán 
elkötelezett angol költő a politika élethalál harcában, az utolsó „engagé”, 
hogy a nemzetközi szóval éljek. Ő pedig közel háromszáz éve halott. Még 
Dickens se volt igazán az, hiszen könyvei csak érzelmi oldaltűzzel, a szív 
balszárnyáról támogatták az amúgyis győzelmes polgári reformpolitikát. 
Körülbelül annyi eszmei harc akad a regényeiben, mint egy lármás, gye-
rekszobában. 

A keleteurópai birtokos osztályok körül elszaporodó intellektuális ré-
teg – a nyugati középosztály önálló vállalkozóival ellentétben – ügyvé-
dekből, orvosokból, tanárokból, tanítókból, újságírókból, kishivatalnok-
okból, leköszönt tisztekből, lelkészekből, örök diákokból állt, de mindig 
erős volt az irodalmi beütése. Az irodalom volt az igazi olvasztó kemen-



 

570 

ce, amelyben összeforrt a vegyes származású értelmiség, hogy alapos 
egyetemi képzettséggel, de vagyontalanul, égő lelkiismerettel, de hatalom 
nélkül a szegények kéretlen szószólója s a gazdagok bűntudatának – hogy 
úgy mondjam – „tegeződő” élesztgetője legyen. A múlt század negyvenes 
éveitől a kommunista hatalomátvételig a belátásra hajló birtokosok s a 
lassan eszmélő nincstelenek egyaránt az íróktól várták a forradalom nagy 
haditervét éppen úgy, mint a forradalom elhárítására szánt reformokat, a 
tettekre riasztó kürtszót éppen úgy, mint a keserű lélek pillanatnyi 
zsibbasztószereit, az új Ezredévet éppen úgy, mint a helyi sertésvész or-
voslását. Második honalapítást akarunk? Osszák el az írók a foglaló tör-
zseket! Sántít a lovam? Hol egy író, hogy meggyógyítsa a csüdcsömört! 
Tüdőgondozó kellene? Egykézik egy megyeszöglet? Szervezzünk 
dunatáji népszövetséget? Nincs elég jó hírünk a nagyvilágban? Rosszul 
hozott a kukorica? Külföldre rabolják a földalatti kincseket? Ide egy írót, 
hogy segítsen, tolla suhintásával visszaszerezze az elveszett Aranykort, új 
Édent teremtsen a pusztán, rózsákat fakasszon a koldusbotra! 

Mindebből édeskeveset érthet egy angol író. Ő vagy a társaság nemes 
ékessége, mint Charles Morgan, vagy harapós-csúfondáros, krónikása, 
mint Somerset Maugham, Evelyn Waugh s a fiatalok közül Kingsley 
Amis vagy magános lázadó, világgá bujdosó önkéntes száműzött, mint 
Norman Douglas, D. H. Lawrence s a Földközi Tenger szirénáinak többi 
bolyongó udvarlója. De nem sodródik forradalmi mozgalmak élére, sose 
követelték tőle, hogy telepítse be az elnéptelenedett Északskóciát és vil-
lamosítsa az angol vasutakat. Negyedszázad előtt egyszer nekik is politi-
kai cselekvésre lobbant a lelkiismeretük, nem csöndes szigethazájukban, 
hanem Spanyolországban, de a szörnyű mészárlástól hamar megirtóztak, 
kiégett a fegyverforgató kedvük, megcsömörlöttek a vértől csöpögő vi-
lágnézeti lobogóktól. Orwell volt az egyetlen köztük, aki a kiábrándító 
tapasztalatok ellenére diákhűséggel mindhalálig kitartott az eszmék lö-
vészárkában. Meg is fizetett érte a maga módján. Honfitársai tisztelik és 
szeretik ugyan az emlékét, csak azt nem lehet tudni, hogy pontosan mi-
lyen minőségben? Bibliás embernek, pulóveres, modern Don Quixoténak, 
tányérmosogató új Szent Ferencnek, növényevő anarchistának tartják, 
akinek inkább krisztusi példabeszédben van a helye, semmint a könyves-
polcon. Magyar szemmel persze talán ő volt a „legigazibb” angol író az 
utolsó emberöltőben; az elkötelezett magyar író 1948-ig és Sztálin halála 
után benne ismert fegyvertársára és lelki testvérére. Mert a magyar írók 
1953-ban olykor szinte népmeséi bátorsággal ismét elindultak sárkányt 
ölni a hatalom fellegvárába s magukra vállaltak minden országos felada-
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tot, cserébe azért a megható, naiv és vérmes bizalomért, amellyel a tűrhe-
tetlen nyomorúság és elnyomás idején az ország apraja-nagyja feléjük 
fordult. 1956 októberében az 1848-as hagyomány szerint cselekedtek s 
túlméretezett szerepük csak angol szemlélőnek meglepő, magyar ember 
szemében csupán a dolgukat tették meg. Viszonzásul sokkal többen tud-
ják betéve a verseiket Magyarországon, mint a szigeten az angol költőkét. 

De volt egy óriási különbség is a negyvennyolcas forradalom ifjú s az 
ötvenhatos, forradalom őszülő előkészítői közt. A márciusi ifjak kezdettől 
fogva szembenálltak Béccsel, a Habsburg elnyomással, míg az új szabad-
ságharcra késztő tollakat jórészt olyanok tartották kezükben, akik ugyan-
ezzel a tollal évekig Moszkva magasztalói s az elnyomás önvakító szövet-
ségesei voltak. Mi indította a Pilvax asztal pelyhesállú körének meglett 
korú marxista követőit erre a megtérésre? Mi vette rá őket, hogy átállja-
nak az igazi Petőfi s az igazi Puskin oldalára, miután hosszú ideig úgy 
viselkedtek, mint akiket Metternich herceg és I. Miklós cár elégedett 
szeme és évjáradéka hizlal? Erre a kérdésre igyekszem felelni a következő 
fejezetben. 

 
2. 

A magyar írók a történelem nyílt színpadára vitték azt a harcot, amely 
régóta folyik titkon s elkeseredve a szovjet tömb pártszékházaiban. Nyílt 
színre vitték az egyén kétségbeesett önvédelmi harcát a megromlott forra-
dalmi rendszerek és zsarnoksággá fajult népuralom ellen. 

Századunk forradalmai a múlt század méhében fogantak és apostolai 
azért fohászkodtak, hogy a szocialista világtestvériség váltsa meg végre a 
gyenge egyént az erőstől, fékezze meg az öntörvényű ragadozók garáz-
dálkodását a tőkésuralom bozótjában. A sors szörnyű iróniája, hogy az 
utolsó emberöltőben a gyengék százmilliói esnek áldozatul a megváltá-
sukra szánt forradalom még nagyobb ragadozóinak. Érthető, ha menté-
sükre éppen azok vetik magukat a vadak elé, akik még tudnak az aposto-
lok tanairól. A szovjet kommunistáknak a különféle szakadár kommunis-
ták és a szocialisták a legádázabb ellenfeleik. Küzdelmük a pártfellegvá-
rak zárt szobáiból nyílt spinre robbant Magyarországon. 

A harc jól-rosszul leplezve évekre nyúlik vissza s okai 1956 márciusá-
tól kezdve utolsóig kipattantak az egyre dühösebb önvallomásokból. 
Robbanó indulatuk kilőtt patronjai százával hevertek az Irodalmi Újság, 
Művelt Nép és Magyar Nemzet hasábjain. S a vallomások veleje mindig 
az volt, hogy az írók megelégelték az erősek oldalán állni a gyengékkel 
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szemben. Elpártoltak a farkasoktól a bárányokhoz, visszapártoltak a hol-
takhoz: a szocialista néptestvériség első apostolaihoz. 

A forradalmi rugó röviddel a kommunista hatalomátvétel után eltört a 
pártos írókban is. De a valóság elől bemenekültek egy körmönfont, hazug 
balettbe, amelynek Zsdanov volt a fő koreográfusa és Révai József a ma-
gyarországi betanítója. Újabban többfelé olvasom, hogy az íróforradalom 
már kevéssel a hatalomátvétel után parázslani kezdett. Lehet, de akkor 
elég jól titkolták. Az igazság az, hogy jóformán csak Déry Tibor mert 
ellentmondani a szó legjobb értelmében használt „vagány” bátorsággal; a 
többiek belső tűz és külső ihlet nélkül makacsul tovább kábították magu-
kat az előírt rituális szövegekkel. A forradalmi rugó eltört, sugallat nem 
jött a népből, a pártos írók mégis tovább végezték étvágyrontó szolgálatu-
kat. Ma már pontosan tudjuk, hogy miképp születtek akkor a remekmű-
vek Rákosi és Révai szája ízének. Az író a Szabad Nép szókincséből le-
kanyarította háromszáz oldalra, a felülvizsgáló hatóságok a kiadótól a 
párton keresztül a minisztériumig megtoldották kétezer oldallal s az ellen-
cenzúra a minisztériumtól a párton keresztül le a kiadóig visszarövidítette 
háromszáz oldalra, amelyből egyetlen sort sem tudott felismerni a hülede-
ző szerző. 

Égbekiáltó bürokratikus butaság, kicsinyes komiszkodás, pimasz írás-
tudatlanság, önhitt és szájas műveletlenség, türelmetlen vaskalaposság, 
folytonos zaklatás, megalázás és nyílt kufárkodás kellett ahhoz, hogy be-
teljen a mérték s bomlásnak induljon Zsdanov engedelmes balletkara. De 
ennek a szétszóródásnak a jelei csak Sztálin halála után, a szovjet-orosz 
Olvadáskor jelentkeztek. Amikor 1953-ban a hatalmi egyensúly a párton 
belül átmenetileg a Sztálin-ellenes szárny felé billent, Rákosi fiatal íróde-
ákjai s Révai József neveltjei végre belekóstoltak némi szellemi szabad-
ságba, a kommunista öreg gárda pedig visszakóstolt az elvesztett szabad-
ság régi jó ízébe. Nem születtek ugyan remekművek, hiszen Veres Péter 
találó megjegyzésével élve „félmarokban el lehet vinni a fiatalabb nem-
zedékek munkásságának tízéves eredményét”, de legalább pattanni kezd-
tek a szemhéjak, amelyekre addig csak ráfestve volt, vörös festékkel, az 
írói tekintet. Akármilyen furcsán hangzik, a pártos írók akkor találkoztak 
először honfitársaikkal. Mert nemcsak a nép volt elzárva a külvilágtól és 
szószólóitól az egyházakban, parlamentben, szakszervezetekben és iroda-
lomban, a kommunista írók is légmentesen el voltak zárva üdülőkben, 
hévízi fürdőhelyeken, alkotóházakban s, a pártcsendőrök közt megejtett 
falu- és gyárlátogatásokon. Először találkoztak az olvasóval, aki nem ol-
vasta őket, nem is hallott koszorús műveikről. Már pedig az író a zaklatást 
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még csak elbírja valahogy, de nincs olyan tökmag tehetség a világon, aki 
elbírja, hogy felvágatlanul maradjon. Becstelen és cinikus ember akad 
bőven a tollforgatók között, de azoknak is nagyobb öröm ötszáz szétolva-
sott példány a művükből, mint a jogdíj ötvenezer érintetlenül porosodó 
kötet után. 

Amilyen tisztázatlan és kétértelmű volt a hatalmi helyzet a pártban, 
olyan volt jó ideig az irodalomban is. 1954 az Akadémia-utca és a Gorkij-
fasor táján egyaránt a sztálinisták és Sztálin-ellenesek örökös kötélhúzá-
sával telt el. Csak a következő év – tehát 1955 – őszén derült ki, hogy a 
kommunista írók legjava nem hullámzik többé együtt a párttal, hanem 
kitart a népért való nagyobb szólás és írói szabadság mellett. Októberi 
memorandumok már nem a belső pártharc szokásos vetülete volt; azt már 
egyének szerkesztették, váratlanul fellobbanó bátorsággal, a rossz útra 
tévedt forradalmi rendszer ellen. Éppen úgy nem illett bele a szovjet 
„szocialista fejlődés” menetrendjébe, mint két évvel előbb a keletnémet 
munkásfelkelés, és közel egy év múlva a poznani zendülés. Rákosi a sztá-
linista öreg gárdával 1955 végén bosszúlló ellentámadásra indult, megtor-
ló hadjárata azonban olyan kudarcra volt ítélve, mint Hitler hátráló hadse-
regének pár hetes előretörése az Ardennekben. A huszadik szovjet párt-
kongresszus leleplezései dacolásra sarkallták a magyar írókat is, a pozna-
ni lázadás pedig irtózatos figyelmeztetés volt, hogy a dolgozó nép a 
kommunizmusból se kér, nemcsak sztálini változatából. Zsdanov, Rákosi 
és Révai elpártolt íródeákjai az igazi szerelmére találó lány eszeveszett 
keserűségével gyalázták egykori megrontóikat. Mondani se kell, hogy ez 
a valódi szerelem maga a magyar nép volt. Persze a megtisztító új érzés-
nek is akadtak szemérmetlen konjuktúralovagjai, fedezékben ágáló ál-
Petőfik, néhány ordítóan tehetségtelen moszkovita pedig mindvégig kitar-
tott a hozzájuk méltó zsdanovi hagyatéknál. A szellemi felszabadulás 
megtestesítői olyan kommunisták voltak, akik vagy Babits és Kosztolányi 
asztalánál cseperedtek fel, vagy a weimari köztársaságban éltek a két há-
ború között, vagy francia hazafiakkal a föld alá húzódtak Párisban, szóval 
utolsó rostjukig megteltek nyugati műveltséggel. Ez a magyarázata, hogy 
miért voltak a Pilvax kávéház egykori pelyhesállú titánjainak őszhajú 
marxisták az örököseik. Olyanokra volt szükség a felszabadulás hajnalán, 
akik még jól emlékeztek a tegnapi világosságra. 

Szerepük nem mindig állt arányban tehetségükkel, hiszen az igazán 
nagy írók a párton kívül éltek kötéltáncos, óvatossággal, vagy senyvedtek 
élőhalottá nyilvánítva, hallgatásra ítélve. Keresetüket, színpadra jutásukat, 
nyilvános szereplésüket s kinyomtatásukat az utolsó években egyenrangú 
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alapon – noha a valóságban rangosabbak voltak – nagyrészt azoknak a 
kommunista íróknak köszönhették, akik bűnbánatból és jóvátevő szán-
dékkal, de jól felfogott önérdekből is cselekedtek, hiszen a nép csak így 
hitte el igazán, hogy megszabadultak saját múltjuktól. 1956 őszén az Író-
szövetség új vezetőségében a visszafogadott, feltámadó lángelmék együtt 
ültek Sztálin-kori pótlékaikkal, hívatlan utódaikkal, sőt egy-két esetben 
volt üldözőikkel, ültek együtt pünkösdi elragadtatásban, mint akinek a 
feje fölött a megtévesztésig egyformán gyúlt ki a magyar népszabadság 
lángja. S az új frigynek, a lelkek pünkösdi békéjének annyira örült a ma-
gyar nép, hogy nagylelkűen elfelejtette a lázadó kommunista írók cseléd-
éveit. 

De nem így az írók. Elkeseredve tépdesték magukról az égető múltat, 
öngúnnyal hánykolódtak a bűnbánat hamújában. Végre-valahára szívből 
gyakoroltak „önkritikát”! Mindenáron le akartak számolni egykori kitar-
tóikkal a hitvány írásokért, amelyekre ránézni se bírtak; hol bosszúra, hol 
kiengesztelő áldozatra, hol a lélek ártatlan új csecsemőkorára vágytak 
hullámzó indulatukban. Bosszúra megrontóik ellen, kiengesztelő áldozat-
ra tetteikért a sztálini korszakban, ők tudatosították legjobban az elkese-
redett magyar népben, hogy kiknek van kiszolgáltatva Moszkva tetszésé-
ből. Mert ők aztán tudhatták. 

Más, kérdés, hogy ők vezérkedtek-e magában a viharban? Már említet-
tem, hogy Keleten az író a múlt század dereka óta életre-halálra el van 
kötelezve a társadalmi forradalmaknak. Magyarországon pedig egyenesen 
az a – mondjuk meg őszintén – eltorzult állapot adódott elő, hogy az iro-
dalom vigasztalt és kompenzált a hiányzó nemzeti jólétért, az irodalom 
volt a lekötözött és zsibbadt magyarság ama része, ahová a vér, szabad 
keringés helyett, összegyűlt és örökös gyulladást okozott. A magyar pa-
rasztnak nem volt népautója, nem ment ki földjére kis Forddal, a magyar 
bányász nem utazott saját zsebéből az osztrák havasokba, de volt József 
Attilája. S az Írószövetségnek, ha igaz, volt vagy nyolcszáz tagja. A diá-
kok és, munkások, a tisztességes párttagok s az üldözöttek mind az írókat 
nyomták előre, tőlük várták a csodálatos megváltó Igét. De a nekibőszült 
nép október 23-án akkor is visszalőtt volna az orgyilkos Ávosokra, ha 
egyetlen szál író sincs Magyarországon. Az igazság az, hogy 1848-ban az 
írók csakugyan harcra buzdítottak, 1956-ban viszont csillapítottak, szinte 
tíz ujjukkal próbálták befogni a vérző sebeket. Hónapokon át szabadulni 
akartak szégyenük bilincseiből, de a nép később szétverte a világnézeti 
bilincseket is, le akartak számolni a pártban a sztálinizmus kísértetével, de 
a nép a kommunizmus Sztálingrádjává tette Budapest utcáit, ők a párt 
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kipucolt kemencéjében akartak friss lelki kenyeret sütni, de a nép ösztö-
nösen tudta, hogy abból a kemencéből sohasem kerül ki tiszta és ehető 
kenyér. Ezért csapott túl a harc az írókon. Szerepük csak a vérfürdő után 
kezdődött el újra s tartott közel két hónapon át az újjászervezett terror-
rendszerig. Abban a rövid időközben se uszítottak, csak helytálltak azért, 
amit a magyar nemzet kívánt. Hiszen az írószövetség december 28-i Hit-
vallása – a független szövetség hattyúdala – becsületes, bátor, szókimon-
dó és mélyen magyar írás, de egyetlen puska se sülne el tőle. 

Azóta több író hajszába került, különösen a hétpróbás régi kommunis-
ták. Egykori szövetségeseik sújtanak rájuk, olyan tettekkel vádolva, ami-
ket sose követtek el vagy amelyekért szabad országban nem jár büntetés. 
Tulajdonképpen a rémuralom nem is a fegyveres forradalomért keres 
bosszút rajtuk, csak mondja, hogy azért, hanem a korábbi leleplezésekért, 
bűnbánatukért és tanúskodásukért az igazság mellett, szóval azért, hogy 
nagyon megemberelték magukat, mint írók s magyarok. Felocsúdó lelki-
ismeretük, kiengesztelő tetteik, gyászos múltjuk megtagadása miatt szen-
vednek. Ez ruházza fel, akaratukon kívül, keresztény értelemmel tragikus 
sorsukat. A jóért szenvedni annyi, mint az emberi ítélet fölé emelkedni az 
igazak szemében. 

De befejezésül tartozunk egy tisztelő szóval azoknak, akikről eddig 
nem esett szó vagy csak mellékesen. Ha a múltjukba belecsömörlött 
kommunista írók készítették is elő a céljaiknál hatalmasabb szabadság-
harcot, ha ők voltak is, kiváltságos helyzetükben, 1955 őszétől a szellemi 
tisztító harc élcsapata, az egész magyar népnek mégis csak az éveken át 
elnémított, alig tűrt, bebörtönzött vagy fenyegetések között jutalmazott 
írók voltak mindvégig az erkölcsi mesterei, hű útmutatói a moszkovita 
sötétségben. Hogy milyen párthoz tartoztak? Legtöbben egyikhez sem, 
névleg talán egyik-másik szétvert koalíciós párthoz. Lényegében ahhoz a 
sok-sok ezer olvasó kezéhez tartoztak, akik szétrongyolt könyvlapjaikat 
továbbadták a következő éhezőnek. Függetlenül a szabadságharctól ők 
voltak s ők maradtak az örök magyarság fáklyái. 
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BIKICH GÁBOR 
Pótlás az adalékhoz167 

A „pártos” szó téves használatáról a Látóhatár ezidei első számában ki-
nyomtatott megjegyzésem sokaknak szemet szúrt. Erről közvetlenül és 
emberhez legméltóbb modorban egy hozzám intézett levél tájékoztathatná 
az olvasót, ha szigorú írója nem azzal a kérésemnek sem engedő záradék-
kal bocsátja ki, hogy közölnöm nem szabad. Én a nyilvánosság híve va-
gyok. Írónak ezt el kell nézni. Remélem hát, hogy senkisem süti majd a 
levéltitok megsértését homlokomra, ha a kérdéses kioktatásnak legalább 
velejét: az ellenem fölhozott adatokat nyilvánosságra hozom. Ezeket a 
Magyar Nyelvtörténeti Szótár hasábjain úgyis akárki meglelheti, kivált, 
ha a bujdosásra is szerencsés csillagzat alatt születvén, maga a jeles mű 
keze ügyébe kerül. Én csak afféle emlékezetből idéző kóbor nyelvész 
lehetnék, ha lennék. De meg nem foghatom, miképp lehetnék, ha Arany 
János beérte azzal, hogy a nyelv egyik gyakorlati művelőjének vallja ma-
gát. Írótársaim, igaz hogy csak angolul, a Látóhatár angolnyelvű tartalom-
jegyzékében, mégis nyelvésszé léptettek elő. Ennél is öregebb hiba volt 
cikkem eredeti címébe, az „adalék” szó elé az olvasó előzetes tájékoztatá-
sát célzó „nyelvtörténeti” jelzőt beszúrni. Erről azonban, noha szintén 
nélkülem esett meg, már felelhetek. Az adalék szó és határozatlan névelő-
je ugyanis nem hagy kétséget afelől, hogy nem nyelvtörténeti áttekintést, 
hanem, egyetlen – bár nyelvünk történetét illető – adalékot ígértem. 

E fontoskodó szőrszálhasogatással a nagyérdemű olvasót csak azért 
untatom, mert szigorú levélíróm éppen ebbe a „nyelvtörténeti” jelzőbe 
kötött bele és a magyar régiségre hivatkozva azt igyekezett kimutatni, 
hogy a „pártos” szót nyelvünk, az én állításommal szemben, nemcsak 
rosszalló értelemben ismeri. Ám lássuk az idézetet. 

„A M. Nyelvtörténeti Szótár 2. köt. 1242. old. (hasáb) szerint a „pár-
tos” nemcsak (1.) seditiosus, factiosus, aufstaendisch, aufruehrerisch ha-
nem egyben (2.) „ejusdem, partis; Parteimann” is. Vagyis, mai szóhaszná-
lat szerint: ugyanahhoz a párthoz tartozó. A M. NY. Sz. példái: Heltai 
Gáspár Krónikája, 1575. a Zvonarics-féle Pázmán pironsági, 1603, Gyön-
gyösi Chariclia, 1700. Az egyik pl. azt mondja: „vessed össze a te párto-
said tanításaival...” A másik: „e szigetnek lakosi a jámbor életnek mind-
nyájan pártos(a)i” stb.” 

                                                           
167Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 4. számában. 
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Mi derül ki mindebből? Ennyi: a „pártos” szó jelentése a XVII. század 
végéig ingadozott. A szavak nem készen és örökre változhatatlanul pat-
tannak elő a csöndből. A nyelvhasználat patakágyában görögvén szünte-
lenül csiszolódnak. A „pártos” szó nem rosszalló jelentései például a Ma-
gyar Nyelvtörténeti Szótár szerint is mintegy harmadfél százada koptak ki 
a használatból. Tegyük fel, hogy a „megbízható magyarországi káderek” 
Heltai Gáspártól tanultak magyarul. Enyhébb szavunk akkor se lehetne 
róluk: némely kommunista nemcsak a történelmi, hanem a nyelvtörténeti 
fejlődéstől is elmarad. 

A Magyar Nyelvtörténeti Szótár példáiból azonban egyéb is kiviláglik. 
Az idéző ugyan kettőnél többet nem idéz, a többihez meg nem férhetek, 
mégis élnem kell a gyanúperrel, hogy még a M. Ny. Sz. avult példái sem 
ellenem szegülnek. Az első mondat ugyanis – „Vesséd össze a te pártosa-
id tanításaival” – a „pártos” szót, ha szimatom, nem csal, a nyilván rosz-
szalló értelmű „eretnek” helyett használva, hitvitázó tollából fröccsenhe-
tett. Nem is beszélve arról, hogy ebben is, a másodikban is ki van téve, 
hogy a szóban forgó pártosok kinek és minek a pártosai, vagy, ahogy ma 
mondanók, pártolói voltak. Egyébként nyilván már a régiségben is csak 
bélyeget sütött ez a szó arra, akire mondták, mint azt Csatkai Endrének a 
Magyar Nyelvőr egyik kezembe akadt füzetében más célzattal fölhozott 
példája is bizonyítja: „A Magyar Hírmondó 1793-ban az egyik francia 
forradalmi ülésről ezt írja: „Szörnyű szemrehányások lettek tehát a tagok 
között. Egymást korántsem Kegyelmedezve többé, hanem tsak tegetve, 
gonoszlelkűnek, rágalmazónak, s pártosnak kiáltották.” 

A szigorú levél írója végül azzal húzott a hátamra, hogy „Pázmány Pé-
ter” a conspirálást magyarul úgy mondja, hogy „pártol”. Pedig tudott ma-
gyarul. Persze hogy tudott. Hanem aki ma is pártolónak mondaná a párt-
ütőt, arra mi aligha azt mondanók, hogy ugyanolyan jól tud magyarul 
mint Pázmány. Így hát azt is hiába tanácsolja szigorú tanácsadóm, hogy a 
nyelvi példálódzást hagyjam el. Hiszen nem én példálódzóm, hanem ma-
ga a magyar nyelv, mely nemcsak kézbe kívánkozó fegyverünk, hanem 
önszántából, sőt helyettünk is hadakozó természetes szövetségesünk. Ra-
vasz László szent kapunak nevezte ezt a nyelvet, „mely kizár és befogad”. 
Mert a nyelv igenis befogadja azokat, akik tiszta szívvel és boldog szor-
galommal sietnek kebelére. A helyesen értelmezett nyelvi purizmus pedig 
nem nemzeti vagy éppen faji elfogultság, hanem csak egyik ága annak az 
általános ösztönünknek, mely mindenben tökélyre tör. 
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BORBÁNDI GYULA 
Figyelemreméltó áramlat a katolikus egyházban168 

Az atomtudomány újabb felfedezései, a nagyhatalmak között kialakult 
atom-egyensúly mélyreható változásokat idéztek elő a nemzetközi politi-
kában A háborútól és a világ esetleges pusztulásától való félelem sokak-
ban őszinte vágyat szült a problémák újbóli megvizsgálására, régi és sok-
szor avúltnak tűnő nézetek módosítására, az egész emberiséget fenyegető 
veszélyek elhárítására, a népek, világnézetek, társadalmi rendszerek békés 
egymás mellett élésének megteremtésére. 

A gondolkodásban és a világ ügyeinek szemléletében bekövetkezett 
változások a katolikus egyházat sem kímélték meg. Néhány teológus is-
mét felvetette a marxistákkal, az ateistákkal való vita, a kommunistákkal 
folytatandó párbeszéd tervét. Katolikus egyházi és világi körökben olyan 
új irányzatok keletkeztek, amelyeknek képviselői az egyház küldetésének 
mai értelméről, a kultúrákhoz való viszonyáról, az egyház és a vallástalan 
kormányzatok közötti kapcsolatokról az eddigiektől eltérő, sokszor meg-
lepő nézeteket vallanak. 

E nézetek két jezsuita páter, Gustav A. Wetter és Klemens 
Brockmöller műveiben tükröződtek először. 

Gustav A. Wetter a római pápai egyetem tanára és, a „Russicum”- nak 
nevezett intézet igazgatója. 1952-ben „Der dialektische Materialismus” 
címen alapvető munkát jelentetett meg. A könyvet egyházi jóváhagyással 
a freiburgi katolikus Herder Verlag adta ki. Wetter vizsgálódásai során 
arra a meglepő eredményre jutott, hogy a katolikus gondolkodás és a 
szovjet filozófia között alaki hasonlóság áll fenn, sőt egy helyütt a két 
gondolkodás közötti „belső rokonság”-ról is beszél. E hasonlóságnak, 
illetve rokonságnak a szovjet filozófia ateizmusában abszolút határa van. 
Wetter szerint a kommunista elméletben bizonyos gondolkodási pozíciók 
közel állnak egyes skolasztikus gondolkodási pozíciókhoz. Hangsúlyozza 
azonban, hogy e hasonlóságok ellenére a két világnézetet kibékíthetetlen 
ellentét választja el. 

Wetter nézeteihez kapcsolja gondolatmenetét az ugyancsak jezsuita 
Klemens Brockmöller, a nagy tekintélynek örvendő német hittudós. 
Brockmöller legjelentősebb munkája az 1954-ben megjelent 
„Christentum am Morgen des Atomzeitalters” című mű. Brockmöller is 
számos érintkezési pontot fedez fel a katolikus tan és a kommunista esz-
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merendszer között. Wetter elemzéséből kiindulva arra a következtetésre 
jut, hogy a kereszténység és a kommunizmus közötti „radikális kiengesz-
telhetetlenség” ellenére mégis vannak bizonyos lehetőségek a két irányzat 
képviselői közötti érintkezésre és párbeszédre. Ebben az összefüggésben 
Szent Pálra hivatkozik. „Ha az akkori pogányság gondolati anyagában, 
oly sok érintkezési pontot talált volna, mint amennyi ma a kommunista 
tanításban kimutatható – írja – bizonyára nem, habozott volna ezeket a 
keresztény küldetés érdekében kihasználni.” 

Brockmöller a kommunistákkal folytatott párbeszédtől nagy eredmé-
nyeket vár, A missziós munkának számos lehetősége kínálkozik. A hit 
hiánya a kommunista országok ifjú nemzedékében „vallási űrt” teremtett 
és a kereszténységnek nem lehet magasztosabb feladata, mint ezt az űrt 
kitölteni. Ehhez azonban a missziós munkának új módszerei kellenek. 

Brockmöller érdekes nézeteket vall a kereszténység és a nyugati kultú-
ra viszonyáról is. Tagadja a kereszténységnek egy bizonyos kultúrához 
való kötöttségét. Lehetséges, ugyanis, – írja – hogy a nyugati kultúra egy 
napon eltűnik, helyére más kultúra lép. Nem vitás, hogy az egyház ennek 
az új uralkodó kultúrának – lehet, hogy a mai úgynevezett „keleti” kultú-
rának – át kell adja üdvözítő tanítását. A kereszténység egyetemes, tehát 
nem kapcsolható egyetlen kultúrához vagy emberi együttélési formához 
sem. A kereszténységnek fenn kell maradnia akkor is, ha a nyugati kultú-
ra elpusztul és helyét más foglalja el. Éppen ezért helytelen – állapítja 
meg Brockmöller – hogy egyes keresztények a kereszténységet a nyugati 
gondolkodással, magatartással, általában a nyugati művelődéssel azono-
sítják. És a kommunizmust sem szabad, véleménye szerint, csak a nyugati 
individualizmus szemüvegén át szemlélni. A kommunizmust nem agyon-
ütni kell – mondja – hanem megkeresztelni. 

Érthető, hogy Brockmöller meglepő kijelentései nem maradtak válasz 
nélkül és egymás után jelentkeztek neves katolikus teológusok, akik vitá-
ba szálltak a fent ismertetett nézetekkel. Egy német hittudós, Hommes 
professzor Brockmöller könyvét „egy teológiailag megindokolt kommu-
nizmus dokumentumának” nevezte. „Aki felfogja a kommunizmus ször-
nyű voltát – írja – megdöbben, hogyan lehet Isten szent nevét a kommu-
nizmussal való összeköttetésben megemlíteni.” Hommes szerint 
Brockmöller önkényes módon kikapcsolja fejtegetéseiből a természetjo-
got. A természetjog elismerése és hangsúlyozása olyan határvonal a ke-
reszténység és a kommunizmus között – mondja – amelyet csak „áruló-
ként” lehet átlépni. 
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E bírálatok nem akadályozták meg a szerzőt, hogy 1955-ben megjelen-
tesse könyvének változatlan ötödik kiadását. Az előszóban megismétli 
tételét, hogy a kereszténység nem azonosítható a nyugati kultúrával. Fel-
veti a kérdést, vajon csak egyetlen keresztény kultúra van-e. Csak a nyu-
gati kultúra keresztény? Ha erre a kérdésre nemmel felelünk, – magyaráz-
za Brockmöller – akkor joggal beszélünk a kereszténységgel való vissza-
élésről. „Arról ugyanis, hogy a kereszténységet egy haldokló kultúra vé-
delmére használják fel. Helyénvaló tehát a keresztényeket óvni azoktól, 
éppen a kereszténység nevében hangoztatott restaurációs törekvésektől, 
amelyek veszélyeztetik a minden kultúrának és minden népnek szóló ke-
resztény küldetés végbevitelét ” 

A harmadik neves teológus, akiről ebben az összefüggésben meg kell 
emlékeznünk, Marcel Reding. Ő azzal vonta magára a szélesebb közvé-
lemény figyelmét, hogy Mikoján, a szovjet kommunista párt egyik veze-
tője több mint egy órás beszélgetést folytatott vele a Kremlben. A Pravda 
az első oldalon jelentette a hírt, de a beszélgetés tartalmáról nem tudódott 
ki semmi. 

Marcel Reding ma 43 esztendős. Luxemburgban született és tübingeni 
egyetemi évei alatt kezdett el foglalkozni a marxizmussal. 1940-ben szen-
telték pappá. 1947-ben már magántanár és 1952-ben meghívták a grazi 
egyetemre. Az erkölcstudomány tanára lett, majd egy ideig a teológiai 
fakultás dékánja is volt. 1956 október óta a Berlini Szabad Egyetemen 
katolikus világnézetet ad elő. Figyelemreméltó tudományos munkásságot 
is folytat. Dolgozatai közül kiemelkedik a Nicolai Hartmannról és Marx-
ról szóló tanulmánya, azonkívül a keresztény erkölcstudomány bölcseleti 
alapvetését tárgyaló könyve (Die philosophische Grundlegung der 
katholischen Moraltheologie, 1953). Legújabb munkája ebben az eszten-
dőben jelent meg és a politikai ateizmust tárgyalja (Der politische 
Atheismus, 1957). 

Reding feltűnést keltő előadással kezdte grazi működését. Előadása 
tárgyául szokatlan témát választott: Aquinoi Szent Tamás és Marx Ká-
roly. Ez az előadás 1953-ban nyomtatásban is megjelent, egyházi jóváha-
gyással és egy katolikus kiadó gondozásában. Reding szerint a tomizmus-
ban és marxizmusban „mély logikai analógiák” fedezhetők fel. A hason-
lóság azon alapszik, hogy Szent Tamás Aristotelesből indul ki, Marx pe-
dig Hegelhez nyúl vissza, akin keresztül ugyancsak érvényesül az 
aristotelesi tanítás hatása. Ez a nézet tehát párhuzamos azzal a felfedezés-
sel, amelyet Wetter tett. Reding is rámutatott azonban a kereszténység és 
a marxista elmélet közötti áthidalhatatlan szakadékra. Ez a körülmény 
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azonban, véleménye szerint, nem akadályozhatja meg a katolikusokat és a 
marxistákat, hogy eszmecserébe bocsátkozzanak. „Miért ne volna lehet-
séges – mondotta – ismét beszélgetést kezdeményezni, azon az alapon, 
hogy újból visszatérünk a forrásokhoz, Tamáshoz, és Marxhoz, azonkívül 
kettőjük közös tanítómesteréhez, Aristoteleshez. Ez mindenképpen ter-
mékenyebb lenne, mint az innen, meg onnan is elkiáltott félreérthetetlen 
„nem”... Aristoteles, Tamás, és Marx egy azonos problematika alapján 
állva megértette volna egymást .és bizonyára szót is váltottak volna egy-
mással. Miért ne tehetnénk ezt mi is?” 

Kommunista oldalról érthető érdeklődéssel kísérték a katolikus teoló-
gusok fejtegetéseit. Lukács György tavaly nyáron előadást tartott „A ha-
ladás és a reakció harca a mai kultúrában” címen. Ezt az előadást a Társa-
dalmi Szemle 1956 június-júliusi számában is kinyomtatták. Lukács meg-
említette, hogy a koexisztenciára való törekvés visszatükröződik a katoli-
kus teológia egy mai irányzatában is, abban, hogy egyes kiváló képviselői 
„a marxizmust már nem mint a vulgáris materializmus változatát akarják 
egyszerűen, kézmozdulattal elintézni, hanem szükségét érzik komolyan 
megvitatni annak problémáit.” Ez az új irányzat – amelynek képviselőit is 
bemutatja – Lukács szerint megadja a dialógus, a vita lehetőségét. A ma-
gyar tudós – külföldön érthetetlen módon nem nagy figyelemre méltatott 
– tanulmánya szellemi párviadalra ösztönzi a kommunista értelmiségie-
ket, nem hallgatván el azonban azt a rövidlátást és felkészületlenséget 
sem, amely legtöbbjüket jellemzi és amely vitatottá teszi, hogy egy ilyen 
eszmecserében megállják a helyüket. 

A kommunista részről megnyilvánuló érdeklődésnek azonban még en-
nél is szembetűnőbb jele Marcel Reding moszkvai útja. 1955 tavaszán a 
bécsi szovjet nagykövetség meghívta Redinget, látogasson el a Szovjet-
unióba. A teológus egy ideig habozott és csak hónapokkal később repült 
Moszkvába. Előtte Rómában járt. 

Moszkvában a nem ortodox egyházak ügyeivel foglalkozó bizottság 
elnöke fogadta és kísérte el tizennégynapos kőrútjára. Reding felkereste a 
két új, Róma által megerősített litván püspököt, a tizenkét ezer hívőt 
számláló leningrádi katolikus egyházközséget, az örmény egyház fejét – a 
katholikost –, Nikoláj moszkvai pátriárkát és a TASSZ jelentése szerint 
karácsony estéjén Vilnában két ezer hívő előtt éjféli misét mondott. 

Látogatásának legfontosabb eseménye azonban a Tudományos Aka-
démián tartott előadása volt. Az akadémia arra kérte, beszéljen az ateiz-
musról. Az előadást követő vitában részt vett Osztrovitjanov, az akadémia 
alelnöke, azonkívül Fedoszejev, Gagarin és Sapersnikov professzor. A 
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vita négy óra hosszat tartott. Reding kimutatta, hogy a kommunista ate-
izmus sokkal inkább politikai célokra használt eszköz, mint tudományos 
elmélet. A szovjet professzorok viszont azt hangoztatták, hogy az ateiz-
mus elvesztette politikai színezetét és „tisztán tudományos jellegű” moz-
galom, minthogy a Szovjetunióban az egyház nem kapcsolódik többé 
„reakciós társadalmi rendszerhez”. Reding erre azt felelte, hogy ha így 
van, akkor logikus volna, hogy nemcsak az Isten melletti, de az Istennel 
szembeni állásfoglalást, tehát az ateizmust – amelyet államilag támogat-
nak – is magánüggyé nyilvánítsák. Közvetlenül a vita után került sor 
Mikoján és Reding találkozójára. 

Miként Brockmöller esetében, Redinggel szemben is jelentkeztek bírá-
ló és elítélő hangok. Lenz professzor egy teológiai folyóiratban szemére 
vetette, hogy „naiv optimizmus” áldozata. A kommunizmussal szembeni 
állásfoglalás csak a határozott tagadás lehet. Ilyen értelmű felszólalások 
hangzottak el az 1956 szeptemberében rendezett hofheimi találkozón is, 
amelyen katolikus teológusok és tanárok a kommunizmussal kapcsolatos 
magatartás ügyét vitatták meg. Többen kifogásolták, hogy egyes katolikus 
teológusok komolyan veszik a marxizmust mint bölcseletet. Valaki meg-
jegyezte, hogy Reding és társai magatartása árt a kommunista országok-
ban élő katolikusoknak. Lehetőséget ad a kommunista kormányoknak, 
hogy a dialógust szorgalmazó katolikus teológusokat propaganda céljaik-
ra használják fel. A vita szorgalmazásával nem kívánnak mást – mondotta 
valaki – mint a katolikus táborban mutatkozó ellentétet elmélyíteni és a 
vallás hanyatlását meggyorsítani. Ebben az összefüggésben szóba került 
Lukács György tanulmánya is. Reding – aki részt vett a találkozón – erre 
azt felelte, hogy a párbeszéd nem árt a katolikusoknak, de lehetőséget 
nyújt annak bebizonyítására, hogy nem olyan puhák és ingatagok, miként 
egyesek hiszik. Elég sajnálatos – folytatta Reding – hogy a katolikusok 
elsáncolják magukat Maginot-vonaluk mögé és nem gondolnak többé a 
világban teljesítendő missziójukra. 

Bizonyára felvetődik a kérdés, hogyan vélekedik minderről a római 
Szentszék. A pápa csak ritkán hallatta hangját és illetékes vatikáni körök 
is távol tartották magukat a vitától. Az a néhány megnyilatkozás azonban, 
amelyre sor került, mégis fényt vet a legfőbb egyházi tanító hatalom néze-
teire. 

Az Osservatore Romano 1955 december közepén szigorúan megbírált 
egy tekintélyes német lapot. Az újság egyházi férfiaknak a koexisztencia, 
a kommunistákkal folytatandó dialógus kérdésében vallott pozitív véle-
ményét tárgyalta és rámutatott azokra a kedvező jelenségekre, amelyek 



 

583 

remélni engedik, hogy a katolikusok helyzete a kommunista vezetésű 
országokban megjavul. Az Osservatore Romano kommentátora, 
Alessandrini, Brockmöller tételeivel kapcsolatban megjegyzi, hogy az 
egyház győzelme valóban nem vonhatja maga után az ellenfél kiirtását, 
hanem megtérítését. De a kommunistákat – tette hozzá – nem lehet az 5. 
század vad pogányaival összehasonlítani, minthogy az utóbbiak nem azért 
törtek be hozzánk, hogy a maguk hitét és nézeteit ránk kényszerítsék. Ez a 
megjegyzés ellentmond egy pápai nyilatkozatnak, amelyről később még 
szó lesz. 

XII. Pius pápa 1955 június 27-én, a Lech-mezei ütközet ezer éves jubi-
leuma alkalmából üzenetet intézett az augsburgi püspökhöz. Ennek az 
üzenetnek néhány szakaszát sokan úgy fogják fel, hogy lényegében 
Brockmöller tételeit támogatják. A pápa többek között a következőket 
állapítja meg: „A katolikus egyház nem azonos a nyugati kultúrával. Egy 
kultúrával sem azonos. Kész azonban minden kultúrával szövetséget köt-
ni: szívesen elismer bennük mindent, ami a teremtő művével nem ellenté-
tes.” A pápa hozzáfűzte, hogy ebben az értelemben helyesli a nyugati 
kultúra megújulását és megerősödését. Nem hallgatja el azonban kritikáját 
sem. „A Nyugat a materialista Kelettel folytatott vitájában azt állítja, 
hogy a szabadságért és az emberi jogokért száll síkra. Nem szabad azon-
ban szem élőt téveszteni, hogy ez a szabadság az ember ellen fordul, ha 
nincs összekötve az Isten és a természet rendjével.” 

A pápa Brockmöllernek, Wetternek és társaiknak látszik igazat adni, 
amikor egy érdekes és fontos párhuzamra hívja fel a figyelmet. Megemlíti 
ugyanis, hogy a Lech-mezei győzelem megkoronázása „semmi esetre sem 
a pogány magyarok megsemmisítése, hanem a keresztény hitre való térí-
tése volt. Alig telt el ötven esztendő és nagy királyuk, Szent István éppen 
abba a keresztény kultúrába vezette be őket, amelyet 955-ben még halálo-
san veszélyeztettek.” A pápa azzal fejezi be gondolatmenetét, hogy bár 
megismétlődnék ez az eset napjainkban is. Az Osservatore Romano tehát 
ellentétbe került a pápa nézetével, amikor a 955-ös, és a mai helyzet alap-
vető különbségéről írt. 

XII. Pius pápa a fenti értelemben nyilatkozott 1955 szeptember elején 
is, amikor a római nemzetközi történészkongresszus résztvevői előtt kije-
lentette, hogy az egyház nem köti magát egyetlen kultúrához sem. Még a 
középkori kultúra sem volt „a” katolikus kultúra. Az egyház nem ideoló-
giai rendszer – mondotta – még csak nem is „katolicizmus”. „Az egyház, 
felépítésében változatlan maradva, felveszi magába mindazokat az ele-
meket, amelyekre szüksége van, tehát politikai erőket és társadalmi esz-
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méket is.” A városok nemzetközi kongresszusa alkalmából ezeket mon-
dotta: „Az őszinte vonzalom érzései nem ismernek politikai határokat, faji 
és művelődési megkülönböztetéseket. A keresztény szeretet mindig meg-
vetette ezeket a határokat.” 

A fenti kijelentéseket sokan úgy magyarázzák, hogy a pápa lényegében 
magáévá tette a különböző társadalmi rendszerek békés egymás mellett 
élésének eszméjét. A pápa erről a kérdésről többször részletesen is beszélt 
s hangsúlyozta, hogy az eszmék, a kultúrák, a különféle társadalmi beren-
dezkedések valódi, az igazságon és az isteni parancsokon nyugvó békés 
együttélésnek híve. A koexisztencia feltétele az egyház valóságos 
exisztenciája a kommunisták által kormányzott országokban. Egy jeles 
német publicista ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az egyházi férfia-
kat azért foglalkoztatják annyira ezek a problémák, mert az egyháznak 
választania kell: vagy elveszti beláthatatlan időre a világ egy részét mint 
vallási befolyási övezetet és missziós területet, vagy pedig számol e terü-
letek új formáival mint politikai adottságokkal, realitásokkal. Róma év-
századokban gondolkodik és, úgy tűnik, hogy az egyház egyetemességé-
nek megőrzését mindennél fontosabb feladatnak tartja. 

Felvetődik azonban a kérdés, remélhetjük-e, hogy a koexisztenciában 
megmarad az egyház exisztenciája. A Szentszék érthető figyelemmel és 
gonddal kíséri a hitetlen kormányok uralma alatt élő katolikusok sorsát. 
Noha a katolikusok helyzete egy kommunista országban sem felel meg 
kívánalmaiknak, mégis vannak jelek, amelyek derűlátásra ösztönöznek. A 
nagy egyházüldözéseknek vége. Reményekre jogosító fejlődés kezdődött. 
Gondoljunk csak a lengyel és a magyar egyház életében bekövetkezett 
örvendetes változásokra, a Szovjetunióban élő katolikusak helyzetének 
javulására, általában a kommunista kormányok engedékenyebb magatar-
tására a hit megvallóival szemben. Persze sok pap és apáca még börtön-
ben van, az egyházak működése nem zavartalan és a templomon kívüli 
vallásos élet sem bontakozhatott ki. A bekövetkezett változások még nem 
tartanak lépést a politikusok ígéreteivel. Hruscsov egy alkalommal kije-
lentette, hogy a kommunisták ateisták maradnak, de tiszteletben tartják a 
vallásos emberek meggyőződését. A Szentszék megerősítésével két litván 
püspököt szenteltek fel és sok helyütt a vallásos gyakorlatot is elnézik, de 
a Szovjetunió katolikusainak még nagyon sok kívánsága kielégítetlen. 
Kínában Mao Ce-tung annak idején arról biztosította a Pekingbe látogató 
Pietro Nennit, hogy a kormány nem akadályozza a vallásgyakorlatban a 
három millió kínai katolikust. Ennek ellenére még mindig nehéz helyzet-
ben vannak. Egyes szerzők ugyan azt írják, hogy Kínában a katolikus 
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egyház elleni rendszabályok elsősorban az idegengyűlölet és a nyugatel-
lenesség tünetei és csak másodsorban a vallás, elleni tiltakozásé. 

A fehér papokat börtönbe vetették, megkínozták, elüldözték, – állapít-
ják meg – de a kínai papok többsége a helyén maradt és folytatta munká-
ját. A probléma természetesen sokkal bonyolultabb. A kínai kommunista 
hatóságok magatartása az elmúlt években mérséklődött, de a katolikus 
hívőket kielégítő koexisztencia az egyház és az állam között még mindig 
nem jött létre. 

A kommunista kormányoknak be kellett látniok, hogy a vallásos érzü-
letet, a hívőknek egyházukhoz való ragaszkodását nem lehet sem admi-
nisztratív módszerekkel, sem a propaganda fogásaival az emberekből ki-
ölni. Nagy tanulságul szolgálhat a szakadár mozgalmak kudarca, annak a 
törekvésnek sikertelensége, amely a hívők és a klérus szembeállításán, a 
klérus megosztásán és a nemzeti egyházak Rómától való elszakításán 
munkálkodott. A kommunisták sok helyütt belátták, hogy a vallás és az 
egyház realitás, amit tudomásul kell venniük, és úgy tűnik, hogy a hívők 
és papjaik ugyancsak realitásnak tekintik az új társadalmi formákat, me-
lyekkel ugyan néni léphetnek szellemi kollaborációra, de amelyekkel 
megvitathatják az együttélés feltételeit. A nehézségek nem lebecsülendők. 
Istenben hívő embernek mindig problématikus a lojalitás egy olyan ál-
lammal szemben, amelynek irányítóit vallásellenes ideológia vezérli. 

A katolikus egyházban megindult új áramlat képviselői hangsúlyozzák, 
hogy azért is szorgalmazzák az érintkezést és a párbeszédet ellenfeleikkel, 
mert ettől a kommunista országokban élő keresztények helyzetének javu-
lását, új missziós területek feltárását és az egyház egyetemességének 
megőrzését várják. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Szabó Lőrinc169 

1900–1957 
 

Mikor Szabó Lőrinc húsz esztendős volt, a magyar költészet fölkent íté-
lőmestere, Babits nemcsak barátjának, de egyenrangú költőtársának fo-
gadta. S amikor egy szörnyű emberöltő múlva világító pisztolyok alatto-
mos fényénél a világtalan határon keresztül menekülni kezdtek az üszkös 
hazából a húszesztendős magyarok, Szabó Lőrinc verskötet volt a vihar-
kabátjuk zsebében. Ifjan a vének tanácsában ülhetett, az öregség küszöbén 
kortársának tartotta a jövendőre fegyverkező nemzedék; életében kijárt 
neki az istenek kegyes ajándéka, az örökifjúság. 

Gyásza van az országnak, gyászolja egy család, amelyet gyötörve és 
gyötrötten halálig szeretett, gyászolják a salgótarjáni munkásházak, sza-
mosháti paplakok, veszprémi gimnazisták, fiatal budai lányok, otthoni es 
idegenbe szakadt barátai, akik valószínűleg makacsul ezentúl is a viszont-
látására készülnek s képzeletükben nap-nap után vissza fogjak perelni a 
haláltól korán meghajlott, aggastyán hátát s ragyogó kamasz tekintetét. 
De nincs gyásza a magyar irodalomnak. Mint egyik antik mestere s káp-
rázatos műfordításai által magyarországi haszonélvezője Horatius, ő is 
ércnél maradandóbb műbe menekült az irigy idő elől. 

Úgy rontott be a magyar lírába, mint egy fiatal latin faun, aki szikrázó 
patáit eldugva kijárja a debreceni kollégiumot, elméjében ott van Fazekas 
Mihály fűvészkönyve és Csokonai sikamlós verse, de eget vívó filozófiai 
költészete is. Nem tudott betelni a világ ajándékaival; izmaiban, idegei-
ben, elméjében átélte a Teremtés ötödik napjának, az állatok napjának 
zsibongó örömeit a levegőben, hempergő ujjongását a füvön, szökellő 
rajongását a fák közt. 

De a városba vetődött fiatal faun öröme hamar megsemmisült. Fenékig 
belekóstolt a fél-feudális, fél-balkáni magyar kapitalizmus rejtelmeibe; 
mai pártköltők visszanéző, veszélytelen, mesterséges haragja rejtett ön-
gyilkos indulattal ugrott neki egy eltorzult társadalom rácsainak s majd-
nem szétzúzta magát ebben a magános lázadásban, egyenlőtlen harcában 
az ismeretlen, névtelen és láthatatlan erőkkel szemben. 

                                                           
169 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 5. számában. 
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Évekig tartó, zaklatott tiltakozások után önzőnek látszó védekezéssel 
Szabó Lőrinc különbékét kötött a békétlen századdal s visszahúzódott a 
maga törvényeibe, hogy ismét fölfedezze a föld örömeit, a Teremtés cso-
dáit, önzetlenül cselekedett, mert műve védelmében, a magyar líra köz-
kincsének a védelmében húzódott be naponta feldúlt s naponta újra meg-
vont varázskörébe. De többé már nem a fiatal faun ártatlanul parázna te-
kintetével. Megkezdődött gyerekesen makacs és megható vitája Istennel, 
hogy miért gyönyörű a föld, ha sírjainkkal borítjuk, miért van békesség a 
csillagokban, ha háborút gyújtanak az üstökösök, miért van törvényük az 
ártatlanoknak, ha ölni tudnak a törvényen kívüliek, miért van öt érzék-
szervük az örömök befogadására, ha a lélek irigy, mérgező szándékkal ott 
leskelődik minden érzékünk bejáratánál? Megátalkodva hajtogatta a kér-
déseket, amelyekre nem volt, nem lehetett válasz, mert nem hitt abban, 
akihez intézte. De a gyerekesen naiv, faggató kérdések közben folyton 
elragadta a gyermeki csodálat is, mintha Isten éppen ezt a tanácstalan, 
materialista lázadót szemelte volna ki szelíd, korholó iróniával a Teremtés 
dicséretére. Ha a szentek tudnának magyarul odaát – s ki tudja, talán tud-
nak – az ő verseiből olvasnák ki az Úr színe előtt, hogy milyen jó élni, 
meg akkor is, ha csupán megrokkanva, zihálva s egy-egy ritka vasárnapra 
jár ki szabadság az embernek a budai hegyekben vagy a földvári nyárfák 
alatt. 

Járatlan volt a politikában és nem faragták hősnek. De soha életében 
nem írt le egyetlen kivetni való aljas sort; művét utolsó betűig vállalhatja 
minden becsületes honfitársa. Mégis, kegyetlenül meghurcolták. S ekkor 
csoda történt, olyan csoda, amelynek az örömétől egy évtized után is alig 
lehet betelni. Szabó Lőrinc, a dohogó, lázadó, örök kamasz isteni derűvel 
állt bosszút az embervadászokon. Mint a szicíliai fürj, amely megvakítva 
fütyül legszebben. Visszahajolt, a gyermekkorára s káprázatos fényű bel-
ső tekintettel visszavarázsolta tündérfátylas önéletrajzában. Megírta a 
Tücsökzenét. Akkor értették meg elámult honfitársai, hogy milyen ham-
vas világot rejtegetett és védelmezett mindnyájuk számára önzőnek látszó 
különbékéjével. A fiatal faun, aki Debrecenből pogány diadalútra készült 
Dionysos oldalán, szörnyű férfikori zúzódások, válasz nélkül maradt kér-
dések és ravasz, de ártatlan alkuk után a szeretet és humor erejével meg-
hódította azt az örömet, amelyhez az érzéki faunnak sohase lett volna elég 
ereje, sem elég türelme. S nem is lett volna rá méltó. A költő megkoro-
názta életművét. 

Azaz, hogy így hitték a kortársai. A víg csoda után azonban még hátra 
volt a megrendítő, tragikus csoda, a nagyobbik. Huszonhat évig tartó öl-



 

588 

döklő és boldogító szerelem után kihűlt a kéz, amelyet hol árulón eleresz-
tett, hol esdekelve ismét elkapott. Maga is háromnegyedrészt már a sírban 
volt. A szív, melyet túlságosan megalázott a gonosz század és kimerített a 
kamasz mohóság, mind jobban cserbenhagyta. A lélek kész, de a test 
erőtelen, mondta kevéssel halála előtt Jézus, a tanítványainak. A test, 
Szabó Lőrinc teste, tántorgott, erőtelen volt, de a lélek készen állt, hogy a 
fájdalom üllőjén a halál pörölycsapásai alatt kiszikrázza „A Huszonhato-
dik Év” című ciklus százhúsz szonettjét, talán a legszebb gyászéneket, 
amelyet valaha férfi egy asszony után küldött – hová? Talán a Semmibe, 
gondolta kétségbeesve a költő, maga is e Semmi szélén, talán mégsem 
oda. Ez volt a második korona a művén, az önéletrajz dús és tarka virág-
koronája fölött a keserű babérlevelekből font sötétebb korona. Halála 
gyászbaborítja családját, honfitársait és barátait a hazában és messze ki-
vetve a világ országútjaira, de a magyar irodalomnak nincsen gyásza, 
mert ott magaslik az idő fölött a mű, ércnél maradandóbban, amelyet a 
volt debreceni szegénydiák, a mozdonyfütő fia megalkotott, jól ismerve 
saját becsét. De nemcsak ismerte a maga érdemét, el is tudta mondani s 
mert költő volt és lángelme tizennyolc sorban tudta összefoglalni: 

 
 

Év évre telt évekre évtized,  
s vitt, forgatott a forgó gömbsziget,  
vitt a vén Föld, fényévek tengerén,  
föl és le a Tejút fénykerekén,  
a robbanás örvényében, amely  
mindezt elkezdte. Könyv és sors, ezer  
s ezer szikra gyúlt, látó gyökerem  
nőtt a kövekbe, telkekbe, velem  
telültek Pest utcái, s én velük,  
s lett élet, halál, lett történetük,  
s míg minden jött s tűnt, ismétlődve, ma,  
tegnap, holnap, mámora, undora  
kéjnek s kínnak, gond, s új lakás, Buda,  
s második gyerek, s millió buta  
tragédia mindig, s komédia:  
időtlen fények közt repültem a  
fényszigettenger porszemszigetén, 
szígetporszemek fényporszeme, én! 
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FENYŐ MIKSA 
Heltai Jenő170 
1871–1957 

 
Rendetlen, megfakult papírjaim között néhány Heltai versre akadtam. Az 
egyiknek címe „Ima” s így hangzik: 

Rongyos a nadrágom, 
Lyukas a harisnyám, 
üres a kulacsom,  
Lapos a tarisznyám, 
Te hatalmas Isten  
Odafönt az égben  
Mikor veszed észre  
Az én szegénységem? 
 
Hiába vetettem,  
Sohasem arattam, 
Hiába indultam, 
Egy helyben maradtam,  
Te hatalmas Isten  
Odafönt az égben  
Mikor veszed észre  
Az én szegénységem? 
 
Mikor veszed észre 
Az én pőreségem?  
Mikor veszed észre  
Az én dőreségem?  
Mikor nyittatod ki  
Kapuját a mennynek,  
A többi koldussal  
Hogy én is bemenjek! 

Most megnyílt a kapu s Heltai Jenő a koldusok hadával, kik igen-igen 
megszaporodtak, bevonult oda a búcsúztatások felvillanó s hamar kialvó 
magnezium-fényében, hol ünnepélyesen várná az „olymposi kar”, ha Hel-
tai Jenő nem iszonyodna olyan mélységesen minden ünnepélyességtől. 

                                                           
170 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 5. számában. 
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Hiszen hogy halála alkalmából otthon több tanulmány jelent meg élete 
művéről, köztük nyilván rangos írás is, méltó és méltató, mely tudomásul 
vette, hogy Heltai Jenő egyénisége a legkevésbé alkalmas arra, hogy va-
lamely párt, politikai törekvés vagy fémjelzett ideológia, a maga igazát a 
költő oeuvrejével próbálja példázni. Igazi méltatás a múltakban nem ada-
tott meg Heltainak, sem a rangosztó akadémia és irodalmi társulatok ré-
széről – bár ha nem tévedek, „A néma levente” akadémiai díjat kapott –, 
de ami még feltűnőbb, a hivatalos irodalommal szembekerült, független 
szellemű irodalom részéről sem, amely megállapítás e sorok írója tollából 
önvádnak is beillik. 

Nem mintha Heltai Jenő pályája nem lett volna gazdag sikerekben: 
színdarabjait többnyire meleg elismeréssel köszöntötte a színházi kritika s 
lelkesen a színházi közönség; egy-egy kötet regénye, elbeszélése mindig 
elfogyott annyi példányban, amennyinél a kiadó bőven megtalálta számí-
tását, verseit kedvelték, kabaré-verseit különösen, de mindig volt valami 
enyhe fenntartás ebben az elismerésben, valami kihangsúlyozása annak, 
hogy az elismerés a szeretetreméltó írót, a kedves bölcset, az emberszere-
tő emberábrázolót illeti meg, kit azonban még mindig egy lépés választ el 
attól, hogy a magyar írók legelső sorában foglaljon helyet. Arról nem be-
szélek, hogy ezek a vázlatosan ideiktatott jelzők: „szeretetreméltó író”, 
„kedves bölcs”, „emberszerető, emberábrázoló” már magukban is elégsé-
gesek arra, hogy emberüket jeles írónak kvalifikálják, de Heltai Jenő 
ezeknek az írói s nyilván emberi tulajdonságoknak méltó reliefet tudott 
adni a magyar szónak művészi erejével, melynek – a modern magyar 
szépprózának – mestere volt, mint előtte kevesen s utána pedig az, általa 
kimunkált talajon továbbépítve. Sokan lesznek abban a generációban, 
még az irodalommal törődő fiatalok között is, kik Ady, Ignotus, Osvát 
Nyugatját csak hírből ismerik, Babits Nyugatját is csak felületesen, kik 
Heltai Jenőről szóló ezt a megállapításunkat kételkedve fogadják s a 
Nyugat-generáció iránti elfogultságunknak, a koporsó mellett elmondott 
búcsúztató megengedett túlzásának tartják. Épp ezért meg kell kísérel-
nem, ennek némi magyarázatát adni, holott megindultságom, gyászom 
Heltai Jenő távozása fölött, csaknem lehetetlenné teszi, hogy gazdag 
egyéniségét tárgyilagosan, a távolság hűvösségéből próbáljam, méltatni. 

Amikor a modern magyar széppróza megteremtői között Heltai Jenő-
nek igénylem az első helyet – a méltatlanul mellőzött Ambrus Zoltán, 
Krúdy Gyula, Cholnoky Viktor s talán Herczeg Ferenc mellett – külön 
kellene megemlékeznem Jókai stílusteremtő érdemeiről, vagy Mikszáth 
Kálmánéról, vagy – hogy néhány kevésbé ismert jeles író nevét említsem, 
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Tolnai Lajoséról, Papp Dánieléről, felejtett nevekről, – sajnos könyvek 
nélkül minden ilyen példázás vagy idézés fogyatékos lesz. Jókai számos 
írása ma is megállja az újraolvasás próbáját, de nyelvezetük kissé elavult, 
a mai olvasóra idegenül hat. Nem így Mikszáth, kit a mai olvasó éppen 
elbeszélő művészetének mikszáthi zamata miatt élvez, mint ahogy Gár-
donyit, Tömörkényt, vagy a magyar elbeszélő irodalom legkülönb meste-
rét, Móricz Zsigmondot élvezi. Ezeknek a monolitikus írói egyéniségek-
nek volt hatásuk a modern magyar széppróza kialakulására, de nem olyan 
alapvető stilusteremtő hatásuk mint azoknak az íróknak, kik a Nyugat 
korszakát megelőzően Kis József lapja A Hét és Herczeg Ferenc lapja az 
Új Idők (sajnálom, így van!) körül csoportosultak és megteremtették azt 
az előkelő városi nyelvet, melyen az utánuk következő írógeneráció, a 
tegnapi és mai, írt és ír ma is. Ennek a szépprózának megteremtői között – 
mondottam – foglal előkelő helyet Heltai Jenő s bár szívesen ismerjük el, 
hogy Kosztolányi Dezső prózája a legjavából való előkelő széppróza, de 
hogy úgy jelenhessen meg, a magyar nyelv, olyan nobilis tisztaságában, 
ahogy a Nero-regényben, Édes Anná-ban, Esti Kornélban és egyéb műve-
iben megjelent, ehhez Heltai, Ambrus szépprózája kellett. (Illyés, Gyulá-
nak szóló üzenet.) 

Hát persze azok, kik nem ismerik Heltai írásait, nehezen tudnak e 
problémáról önálló véleményt alkotni s kénytelenek lesznek az én tétele-
met elfogadni. Van Heltai Jenőnek egy hosszabb elbeszélése A gazdag 
költő meg a szegény költő –, melyet a magyar elbeszélő irodalom reme-
kének tartok s ha tíz legkülönb magyar novellát kellene kötetben adnom, 
Heltaié, a két költő története, benne volna. (És Ambrus Zoltán novellája: 
A türelmes Grizeldisz története és Karinthy Frigyes Krisztus és Barabá-
sa.) Egy másik novellája, tán Borax Rudi a címe, egy buta nőről szól, kit a 
férfi egy megpróbáltatós szenvedélye után, átmeneti nőnek, lelki pihenőül 
választott magának s ki kétségbeesésbe kergeti a férfit. Írók, színésznők 
és más csirkefogók című kötetében jelent meg s tán ebben jelent meg „Az 
orvos és a Halál'” című groteszk novellája is. S idézni szeretném a „Tün-
dérlaki lányok” című novelláját, vagy azt amelyik Teofrasztus, a ritka 
könyveket gyűjtő bölcs, szerelmi kalandjáról szól, ki meglátja és megsze-
reti az elragadó házmesterlányt, ki persze színésznőnek készül, és a lány 
meghódítására indul. Teofrasztus nem volna bölcs, ha nem tudná, hogy 
ehhez pénz kell; összeszedi évtizedek óta gyűjtött ritka könyveit és eladja 
egy antikváriusnak harmincötezer maravédiért. Megy haza diadalmasan a 
pénzzel s mikor Éliás zsidó boltja előtt elhalad, ez kiszól, hogy végre év-
tizedes kutatások után sikerült megszereznie a Mascarios című könyvet, 



 

592 

mit Teofrasztus mester oly epedőn óhajtott magának. A mester rezignál-
tan elmondja, hogy éppen most adta el minden könyvét, mire Éliás kije-
lenti, hogy akkor Mascariost a British Museumnak fogja felajánlani, hol 
már régen hajszolják ezt a könyvet. „Ezt már nem” mondja Teofrasztus 
mester elszántan s, harmincötezer maravédiért megveszi a könyvet. Per-
sze barbár dolog egy Heltai novellát ilyen Reader Digest-i sűrítettséggel 
előadni, éppen sava-borsa vész el, amivel Heltai a legegyszerűbb történe-
tet is művészi magasságokba szökkenti. 

„Groteszk” mondottam előbb Heltai egyik novellájára s még egyné-
hányra mondhatnám. S az jutott eszembe, hogy Raffaello és társai Titus 
termáinak barlangjaiból – grotto – hozták geniális rajzmotivumaikat; Hel-
tai Jenő groteszkjeinek is ilyen mélységekben, az emberi lélek mélységei-
ben van eredetük: tréfás, fordulatai, meglepő pointjai, melegítő 
bölcsesége, jóakaratán gúnyos kiszólásai mind léleklátóak, lélektáróak. 

Nem tudom, megkérdezték-e valaha Heltait, hogy minek érzi magát 
legigazábban: novellistának, színműírónak, költőnek? – ha ugyan egyálta-
lán felelt volna erre a tolakodó kérdésre, azt hiszem,, költőnek mondotta 
volna magát. Az, volt; a javából. S ha könnyen felejtjük is első verses 
könyveinek, a „Modern Dalok”-nak, a Kató-kötetnek ritmikus könnyel-
műségeit – magam, is csak a Söprik a pápai utcát című versre emlékszek, 
meg arra a két sorra: „Nekem minden bagatell, Nekem Kató maga kell” – 
hatvan esztendeje ennek, vagy még több –, a férfi évek során Heltai Jenő 
költészete mindinkább elmélyül s ha a Nyugatkor-szakban írt egy 
sonettjét, melyet, „el nem készülő verses könyve előszavául szánt” úgy 
végzi: 

Én aki tudtam szállni bátran, 
A szárnyas lórul rég leszálltam, 
Ma már nem járok csak gyalog. 
 
Háttal fordultam már a Napnak, 
Kihűlt szívem mélyén fakadnak  
Színtelen, elkésett dalok. 

határozottan ellent kell mondanunk, mert éppen férfikorában és öregségé-
ben írta legszebb verseit. Szabad itt íly tetszelgő megjegyzést tennünk? 
Heltai Jenő már elismert, „beérkezett” író volt, mikor a Nyugat megindult 
(1908), de azok közül a régebbiek közül való, kik hamar felismerték e 
kezdeményezés jelentőségét és szívesen adták java írásaikat a Nyugatnak. 
Ami írást Heltai Jenő a Nyugatnak adott, java írása volt s lehetett abban 
valami szerepe a genius loci-nak, hogy Heltai Jenő költemények tekinte-
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tében önmagával szemben egyre igényesebb lett. Hogy így volt-e vagy 
sem, nem fontos, – tény az, hogy ebben az időben néhány igen szép verset 
írt – nem volt bőtermésű költő –, és írta „A néma levente” című verses 
darabját, melynek szivárványos játékáról külön fejezetet kellene írnunk. S 
végül öregkorában, 1945 után, néhány rendkívüli verssel gazdagította 
költői oeuvre-jét és a magyar irodalmat. Az egyiknek címe „Egeres”: To-
loncház, 1944 november: 

Ez itt a híres Egeres, 
(Nem olyan úri fogda mint a Markó) 
És benne ülök én, örök csavargó, 
Edzett, kipróbált alperes. 
Ez a magyar? kérdi, nyilas, elhurcolóira gondolva: 
Ez a magyar? Jaj szörnyű kép! 
Ez a magyar, kit balsorsában isten  
Megáldjon, védő karral megsegítsen, 
Mert megbűnhődte már e nép? 
Ez a magyar? Szegény magyar, 
Miattad hull a könnyem, mint a zápor, 
Hazád miatt, bölcsőd miatt, mely ápol, 
Sírod miatt, mely eltakar. 

A másik: Ferencz József korából való balladácska, elragadó humorú, 
gyerekesen bátor, 1956 októberében is énekelhették volna. A „Március” 
címűt 1953-ból teljes szövegében szeretnénk ideírni. 

És milyen szívesen olvasnék fel a Látóhatár közönségének Heltai Jenő 
kabaréverseit, mennyire együtt tudnánk örülni e versek varázslatos játé-
kának s hogy tükröződne ezekben egy letűnt korszak minden szépsége, 
minden fogyatékossága. Kedves versek ezek és kultúrtörténeti dokumen-
tumok. Heltai kabaré versei a magyar kabarénak irodalomtörténeti jelen-
tőséget adtak. (Nagy Endre munkája külön megemlítést érdemel.) 

Az irodalomtörténet a maga klasszifikáló módján bizonnyal igyekezni 
fog Heltai Jenőt, ha nem is valamely iskolába, hanem, egy szorosan kö-
rülhatárolt korszakba internálni. Tudjuk az ilyen beskatulyázás meglehe-
tősen önkényes, mert az irodalomtörténet, mint általában a történelem egy 
állandó contínuum (Burckhardt szava), de Heltai Jenővel pláne nehézsé-
gei lesznek. Gyökerei abba a korszakba nyúlnak, amikor Arany János 
halála után még történnek kísérletek a ballada és eposzkorszak feltámasz-
tására, de már ennek reakciójaként fiatal magyar írók merészebb hangokat 
ütöttek meg húrjaikon, Budapest kapitálissá izmosodott s egy nagyvárosi 
polgári irodalom atmoszférája alakult ki Kis József lapja, A Hét körül, 
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még ha Kis József neve éppen balladái révén vált ismertté. (Vajda János 
külön fejezet, – egy irodalom gazdagsága éppen abból ítélhető meg, hogy 
sok külön fejezete van.) Heltai Jenő innen indult el s férfikora egybeesett 
a Nyugat korszakával – Adyéval és Babitséval – és miként Ignotus, ki 
anélkül hogy akarta volna, a Nyugat generáció élére került. Ő is megtalál-
ta helyét, előkelő helyet, közöttük, ha kissé oldalt is állva, tudatosan él-
vezve azt ami értéket ez a generáció adott s gazdagítva azt a magáéból. 

Ezt az írást búcsúszónak szántam, reszkető kezem meleg szorításának s 
most látom, hogy más lett, több is, kevesebb is. Akadémikus recepciós 
beszéd lett a másvilág küszöbén, de ennek bizony szegény, a felületen 
elidőző, holott Heltai Jenő élete műve alkalmas arra., hogy fonalán egy 
gazdag irodalmi korszak mélységéig hatoljunk el. Nem szóltunk színda-
rabjairól, arról a finoman hangolt érzelmességről, mellyel embereit for-
málta; kimaradt írásunkból ez a jelző „bájosság”, holott százszor elő kel-
lett volna fordulnia. És nem szóltunk az emberről, kinek élete, mint min-
den igaz írónál, egy volt művészetéivel, szeretetreméltó ember volt, öröm 
volt társaságában lenni, ki soha senkit meg nem bántott s ami kifogása 
emberi gyöngeség ellen volt, azt írásaiban azzal a vonzó igénytelen, jó-
akaratú malíciával fejezte ki, mintha azt mondaná; ilyenek vagytok, de 
semmi baj, ez az érdekes, mulatságos bennetek, s örülök,, hogy közöttetek 
élek, eszemágában sincs, hogy ítélkezzek rajtatok, csak éppen elmondom, 
mert nem árt, ha néha találkoztok magatokkal. 

Beszélik, hogy mikor az első kommün idején Kun Béla ellátogatott az 
Otthon-körbe s az ott egybegyűlt íróknak arról a csillogó jövőről beszélt, 
melyet a bolsevista hit megteremteni fog, Heltai Jenő köszönte meg a 
beszédét, mondván, hogy ez mind nagyon szép, ígéretes s csak azt kéri a 
miniszterelnöktől, hogy mondja meg, hogyan lehetne útlevélhez jutni. 
Most hozzájutott drága János barátunk (kivel – meg kell mondani, a re-
zsim figyelmesen bánt), és vele együtt egy egész, korszak, érdekes, Atlan-
tisz-világ és én is, gyászoló igaz barátja. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Az út és az ige könyve: a Tao Te King171 

Hatvany Bertalan fordítása, jegyzetei és bevezető tanulmánya. (111 oldal, 
München 1957, Látóhatár-kiadás.) 

Egyivású művek, európai nyelvek közt nem kell hidat verni, csupán át-
lépni az országhatárt. Ha valaki azonban tízezer kilométerről, több mint 
két évezred feje fölött akar átbeszélgetni – megérteni és megértetni ma-
gát: ez már nagyon másmilyen mesterség. A legnehezebb fajta hídverés, 
amelyhez a legnagyobb arányú felkészültség szükséges s talán az az élet-
kor is, amelyet Plató a bölcselő eszményi életkorának tart, – miután a fér-
fiember egy-egy évtizedet szánt a harcra, a gyermeknemzésre, a köz-
ügyekre, hogy mindentől visszavonulva végül csupán a bölcsességnek 
élhessen. Amikor valaki még a legjobb erőben van, de már tudásának 
termése beérik, akkor vállalkozhat igazán, a kultúrák közötti hídverésre – 
és Hatvany Bertalanról, kiváló orientalistánkról elmondhatjuk, hogy 
mindezek tetejébe valóban rendelkezik azzal a tiszteletreméltó tárgyi tu-
dással és nyelvi felkészültséggel, amely a Tao-Te-King „lefordításához” 
elengedhetetlenül szükséges. 

Ez a nagyon másmilyen mesterség, amelyet csak bátortalanul és jobb 
híján nevezhetnénk fordításnak, voltaképp szentírás-magyarázata, 
hagigráfiai elemzése egy olyan nyelvemléknek, amely nemcsak hogy nem 
a mi szellemtörténeti tájainkon keletkezett és ment veszendőbe, de eredeti 
eszméivel egyetemben saját földrajzi tájain is hovatovább homályba vész. 
Valahányszor egy ennyire távoleső szellemtörténeti lelet értelmi felfejtése 
és tolmácsolása szóbakerül, az alexandrin kultúra gyermekének számos 
kísértéssel kell megküzdenie. Az első egyfajta szellemtörténeti „imperia-
lizmus”, amely tulajdon kultúránkat az eredendő Mértéknek, az abszolút 
tengelyrendszer kezdőpontjának és a történelmi világ Köldökének tekinti: 
a „mi” kinyilatkoztatásunk, a „mi” bibliánk, a „mi” isteni megvilágoso-
dottságunk, a „mi” elsőbb- és felsőbbrendűségünk, kölcsöneink, hatásaink 
stb. stb. Ettől a középponttól aztán kezdődhet a bemérés és a feltérképe-
zés. Ez a kisebbik veszély. A nagyobb veszély, amely a gyanútlan kutatót 
könnyen elveszítheti messzirecsábító délibábjaival: az analógiák hajhá-
szása kultúránk törzs-elemeivel, „azonos” munkahipotézisek diadalittas 
felismerése és a rossz nyomon elindulván, az idegen szellemtörténeti kép-
letben hamis súlypontok kimutatása – általános súlypontáthelyezés. Mi 

                                                           
171 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 5. számában. 
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sem természetesebb, hogy ugyanezek a kínok és veszélyek várakoznak 
arra is, aki a kínai kultúra felől kísérli meg ezt a hídverést. 

Ettől a két veszélytől csupán az átfogó történelmi körkép menti meg a 
kutatót, mely fordítás közben szakadatlanul a szeme előtt lebeg. Szüntelen 
párhuzamos visszatekintés a kétféle eredet felé a két kultúrában s mintha 
azok sötétbehanyatló térképén a domborzatot próbálná kitapintani szelle-
mének tentákulumaival a kutató, előbb a vízválasztókat, a gerincvonula-
tokat kell kikeresnie és azokat összehasonlítania. Hatvány mind a két ve-
szélyt mesterien kerüli el. A köztudatban annyira összemosódó s oly egy-
ségesnek vélt ókorban kimutatja azt a különös és termékenyítő „viharzó-
nát”, amely a Kr. előtti hetedik század utolsó negyedétől a Kr. előtti har-
madik század végső évtizedéig tart; és végigtapogat a kultúrák hegygerin-
cén. „A korszakot Iránban Zoroasziter vallásreformja, Palesztinában 
Ezekiel és Jeremiás próféták tanításai, a kisázsiai Miletoszban Thalész és 
Anaximander iskolái vezetik be. A hatodik század közepén hirdette első-
nek a babiloni számkivetés prófétája – az ú. n. második, Ézsaiás – a mes-
siási idők eljövetelét. Valamivel később lépett fel Indiában Buddha, Kí-
nában Konfúciusz. A hatodik század második fele s az egész ötödik szá-
zad a görög bölcsészet virágkora, Pitagorásztól Szokratészig. Az ötödik 
század közepén adott Ezra végleges formát a zsidó vallásgyakorlatoknak. 
Az ötödik és negyedik századok fordulóján élt Plátó. A negyedik század s 
a harmadiknak első negyede Kínában Menciusz és Csuang-Cze kora, Gö-
rögországban Arisztotelészé és Euklidészé. Ugyanebből az időből ered, 
úgy látszik a Tao-Te-King tanítása. A harmadik század derekán hirdették 
szigorú törvényeiket Hsün-tze és Han-Féi-tze; a görög világban a számo-
szi Arisztarchosz ekkoriban előzte meg vagy ezernyolcszáz évvel Koper-
nikuszt a naprendszer elméletével és ekkor építette Archimedész hírneves, 
gépeit...” (Bevezetés, 18 old.) Az a messze távlatokat mutató, lépcsőzetes 
történeti kitekintés, amelynek keretében Hatvány kijelöli a Tao-Te-King 
helyét, igen stílusosan – kínai festményre emlékeztet; felidézi előttünk a 
kínai szellemtörténeti táj egész vízióját a legendás Lao-tzétől – a Tao-Te-
King „öreg Mesterétől” – az örök ellenlábasig, Konfúciuszig és nyomon 
követi a két tanítás történelmi útját. 

 
* 

Konfuciusz agnosztikus volt, mai fogalmak szerint politikai szakíró; s 
ha nagyon udvariasan bánt is az imponderábiliákkal, nemigen törődött 
velük. Ne képzeljük azonban valami rideg kazuistának, mégkevésbé a 
Magnum Latiocinium mániákusának – ahogyan Szent Ágoston az államot 
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elnevezte. „Úgymond a mester – (olvashatjuk, Konfuciusz 
„Analektáiban”) – aki mindenek javát szolgálja egész lelkével, szívbéli, 
emberséges hajlandóságából, hogyan is választhatná az olyan életet, 
amelynek szíve s embersége vallja kárát! Sőt inkább életétől válik meg, 
semmint hogy meghazudtolja emberségét az ő szívében”. A konfúciuszi 
zsén a természeti, eredendő jósággal, a szívbéli emberséggel volna értel-
mezhető s alkalmasint rokonértelmű a görög „agapével”, ill. a bibliai 
„szeretettel”. A szentágostoni kereszténységnek leglényege a szeretet 
gondolata, mely előbbrevaló a hitnél; de már a súlypontok meghamisítása 
volna, ha azt hinnénk, hogy a zsén a konfúciuszi eszmevilágban a keresz-
tényi szeretetgondolat ellenpárja. A Tao azonban sokkal nagyobbszerű, 
kozmikusabb, sokkal teljesebb igényű, semhogy ilyen érzelmi antropo-
morfizmusokkal megelégednék. A Tao – a csillagok revoluciója, a min-
denség útja. Eleinte az égi pólus környékén keresték a Tao erőinek gyúj-
tópontját, minthogy látszólag ekörül forog, később absztrakció lett belőle; 
több, magasabbrendű, mint a böhmei öröktől hangzó, mindeneket teremt-
ve-megtartó Ige; a létesülés, a bekövetkezés állapotában lévő első akarat 
összessége, az Emanációk fölötti, plotinoszi nousz. 

üres edény az Út:  
betölthetetlen,  
kimeríthetetlen,  
feneketlen. 
Tízezer lény  
őse az Út. 
 
örök mélység:  
ki szülte, nem tudom. 
Császári ősök előtti világnak 
a képe ez, a tükre ... 
(IV.) 

A Han-dinasztia után (Kr. e. 206 – Kr. u. 220.) zavaros és babonás 
elemek vegyültek az eredetileg ezoterikus tanokhoz: az életelixir keresé-
se, utazás a halhatatlanok szigetére, ördög- és kísértetűzés, jövendölés. 
Noha mindez mélységesen idegen volt a taoizmus eredeti szellemétől, 
mégis ez volt az a nyersanyag, amellyel a „látható egyház” kereteit ki 
lehet tölteni. Csang-Tao-Lingröl úgy tartották, hogy egész légió szellem-
cseléd áll a szolgálatában és – akárcsak Empedoklésznek, aki kifeszített 
szamárbőrökkel vihart zabolázott – hajlanak szavára az elemek. Mágikus 
erejét a hagyomány szerint utódaira is átruházta; abszolút politikai tekin-
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tély volt, akárcsak Empedoklész. A sikeres szecsuáni lázadás után híveit a 
kormány is elismerte; és a tizedik században kolostoraival, hatalmas bir-
tokaival a taoista egyház már a feudális rend egyik fő erőtényezője. 

 
* 

A Tao-Te-King sokak kedvenc kínai klasszikusa; az elmélyedő szel-
lemet megigézi maximalizimusával, a nemes érdeklődést – rövidségével, 
hiszen jóformán egyvégtéből végigolvasható. Más kérdés, hogy ilyen 
rövid idő alatt megemészthető-e? Mert pl. a konfúciuszi „Változások 
Könyve” sem tetemesen hosszabb, mégis csatlakoznunk kell Hatvany 
véleményéhez, aki szintén gyanakvással fogadja nyugati értelmezéseit. 
Nemcsak az értelmezhetőségnek van határa, az emberiség emlékezetének 
is. Konfúciusz Első Könyve oly messze kikerült kultúránk látótávolából, 
hogy talán mindörökre visszasüllyed a nyelvemlékek közé s ezen még 
James Léggé kitűnő fordítása sem segít. 

A Tao-Te-King tolmácsolásával egy angolul beszélő kínai is megpró-
bálkozott s fordítása bizony semmivel sem hozta közelebb a művet Arthur 
Waley közismert fordításánál. Waley szerint Richard Wilhelm klasszikus 
német fordítása őrzi meg leginkább a Tao „szentírás”-jellegét (R. Wil-
helm: Das Buch des Alten vom Sinn und Leben); ám ebben a kérdésben is 
megintcsak Hatvanyval tartunk: Wilhelm szempontjai túlhaladottak, a 
fordítás beporosodott s amúgy is túlságosan megüli a teuton köd. A 
Hughes-féle gondos fordítás után Waley angol és Hatvány mesteri ma-
gyar tolmácsolásának egyaránt az a főerénye, hogy az eredeti jelentés 
rekonstruálására törekszik, ahogyan az első lejegyzők értelmezhették. „A 
mű minden valószínűség szerint – írja Hatvany – a Kr. e. harmadik század 
elejéről, vagy legjobb esetben a negyedik század végéről származik”. 
Waley Kr. e. 240- re teszi keletkezésének időpontját; szerinte szerzője 
névtelen s csupán kikristályosította azt a tant, amely már előtte két évszá-
zaddal is létezett, mint a kínai kvietista gondolkozás kicsapódása. Eredeti-
leg a tacista iskola aligha törekedett arra, hogy mindenkiből kvietista, 
aszkétát formáljon s inkább azon fáradozott, hogy megnyerjen néhány 
kiváló szellemet a Tannak. A „shengek” – a bölcsek – testületét akarta a 
közösség élére állítani, akik – Plátó filozófus-fejedelmei módjára – ural-
kodnának anélkül, hogy hatalmukat nyomasztóan éreztetnék, amint ez a 
sokat emlegetett Aranykorban történt; 

Hol a hiú érdemnek nincs jutalma,  
ott ismeretlen a vetélkedés. 
Hol ritka kincsnek nincs keresete,  
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mit keresnének ott a tolvajok? 
Hol nincs amit az ember megkívánna,  
mindenkinek békén marad szíve. 
 
A bölcs ember tétlenségben tevékeny:  
kormányzatában rendet így teremt.  (III) 
 
Örök az ég, maradandó a föld: 
Ég, föld nem önző, azért maradandó. 
A bölcs a sor végével is beéri,  
ezért kerül minduntalan az élre. 
Nem óvja létét, mégis ép marad 
s mert önző vágyat a bölcs sohsem érez, 
lám, minden kívánsága teljesül.   (VII.) 
A régi bölcs oly hallgatag volt,  
hogy kincsei ért minden szava,  
s ha elvégezte alkotását, 
„ezt jól csináltuk” – szólt a nép.   (XVII.) 

Néhány jel a szövegben arra mutat, hogy a Taot olyan diszciplinákkal 
kapcsolták össze, amelyek emlékeztetnek az indiai yogára; semmi okunk 
azonban azt feltételezni, hogy a Tao légzés- és meditációs gyakorlata in-
diai eredetű. Néhány élvvel ezelőtt Dr. Needham a cambridgei egyetem 
számára megvásárolt egy terjedelmes tacista gyűjteményt; amíg ennek 
teljes megfejtésére és kiadására sor nem kerül, nem alkothatunk tiszta 
képet a taoizmus meditációs gyakorlatáról. S amúgy sem ez a lényege; 
hiszen legeredetibb és legkincsesebb magva a benne kifejtett teológia; 
mert noha a vu-vei- „a tétlen cselekvés – amint Hatvany írja – a taoista 
magatartás legelső, legfontosabb szabálya”, ez a kvietista passzivitás ké-
sőbb került bele a buddhizmus kínai változatába, s a Zennel jutott el Ja-
pánba. A Zen eredeti kínai alkotás – egyfajta buddhizmus, amelyet azon-
ban teljesen átszűrt a kínai bölcselet. Amikor a nesztoriánus keresztény 
térítők Kínába érkeztek, a taoista gondolkozású kínaira a legnagyobb ha-
tással a jézusi passzivitás volt a gonosz világi hatalommal szemben az 
Olajfák hegyén; „tedd hüvelyedbe kardod, mert aki kardot fog, kard által 
vész el”. A kínaiak ebben többé-kevésbbé a vu-veire ismertek; hiszen a 
Tao szerint: 

A legjobb fegyver is bajt hoz, undor tárgya – 
nem annak való ez, ki az Utat járja.  (XXXI) 
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A másik párhuzam az Igével az a sokféle formában hangoztatott tétel, 
hogy „nem a Tao teszi, mégis mindenek általa tétetnek”. Figyelemremél-
tó, hogy a kínai bibliafordítók a keresztény Logosszal legalább annyira 
zavarban voltak, mint a nyugatiak a Taoval s hogy a Negyedik Evangéli-
um protestáns, kínai változatában a Logoszt – Taoval fordították. 

Aki olvassa a Taot mindjárt megérti, miért hitték a XVII – XVIII. szá-
zadban Kínába érkező jezsuiták, hogy úgyszólván készen találták a ter-
mészetes vallás fő elemeit s csupán a keresztény Kinyilatkoztatással kell 
bekoronázni, hogy teljessé tegyék a kínaiak hitét. Ám hogy a Taot még 
valamivel be kell koronázni – csak barbárok, beszélhetnek így, vélhette 
joggal az egész kínai Oikomené: az. egyetemes – a közönséges, azaz „ka-
tolikus” taoista egy hatezeréves kultúra árnyékában, amely matematiká-
ban, csillagászatban, mérnöki művekben, utazásban és politikai alkotás-
ban egy ezredévvel előzte meg a nyugatot s hódító hordái mögött manda-
rinok jártak és nem taoista misszionáriusok – mint Róma sasai nyomán is 
prokonzulok. Bizony a kínai népáradat félelmes nemzeti eszmélkedése 
láttán könnyen lehet olykor az az érzése a szemlélőnek, hogy ügyetlenül 
herdáló barbár unokaöccse voltunk a római imperiumnak, amelynek mér-
hetetlen öröksége jobb híján ránk maradt. Ne is igyekezzünk hát kurta 
mérőónjainkkal mérni azt a gondolatrendszert, amelynek csak a kiindulá-
sa messze túl van minden büntető-jutalmazó, rudimentális etikán. Nem 
Samas napisten diktálta s nem Yahvé villáma metszette kőbe a legenda 
szerint Lao-tce írta le bambusztáblácskákra a határőr nyájas-morcos ma-
rasztalására az őrházban, mielőtt újra bivalyra szállt az öreg Mester és 
kikocogott a birodalomból. Az atomvillámokkal hadonászó újbarbárok 
korában a peripatetikus lelkeknek válik kivált; gyönyörűségére a Tao-Te-
King, ha még nem vesztették el a Sztagirita Isteni Mértékét, fülüket nem 
dugták be démonuk sugalmas szava előtt és bármily veszedelmes, válto-
zatlanul a bölcsesség kedvelőinek vallják magukat. Hála és köszönet illeti 
Hatvany Bertalant, a Tao-Te-King biblikus szépségű, mesteri magyar 
tolmácsolásáért és a Látóhatárt a kötet szép kiállításáért. 
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MÁTÉ IMRE  
A „Tao”, „Numi Torem” és az „Öreg Isten” azonossága172 
Gondolatok Hatvany Bertalan „Tao Te King” fordításának olvasása köz-
ben. 

 
A világirodalom Tao Te King fordításaiból Hatvany Bertalan fordítása a 
legsikerültebb. Olyan ez a fordítás a Tao Te King fordítások között, mint 
a Kalevala fordítások között a Vikár Béláé. A mű valódi értelme megsej-
tésének kétségtelen Hatvány nyelvérzéke és fordító készsége az oka, de 
magyarán magyarra fordításának maga a magyar nyelv. Hajlító nyelvekre 
(ilyenek az indo-európai nyelvek is) lefordíthatják ugyan szépen is, jól, is 
a kínai szövegeket, de a nyelv hangulatát, a nyelvben árnyalattal jelzett 
tartalom-módosulást mindig kiszűri a más nyelvszerkezet. 

A magyar nyelv nem izoláló nyelv ugyan mint a kínai, de a ragozó 
nyelvek a hajlítóknál sokkal rokonabbak az izolálókkal. A magyar nyelv 
különösen. Igen valószínű, hogy nagyon régen a magyar nyelv is izoláló 
nyelv volt. Hasonlóan a kínai nyelvhez, a magyarban sem különültek el az 
igék a névszóktól. Sőt a latin kaptafára erőszakolt mai magyar nyelv 
nyelvtani osztályai (kategóriái) sem különülnek el határozottan. A mel-
léknév lehet főnév (folyó) a főnév melléknév (szamár, szamarabb, leg-
szamarabb), de még arra is akadnak példák, amikor az ige és a névszó 
jellel, módosulással sem különülnek el. (fagy, les, nyom, stb.) Ismeretes, 
hogy ősi ragjaink önálló szavakból fejlődtek, amely szavak mint névutók 
járultak a szóhoz, (a bél-, bel- ből a -ba-be, -bán -ben stb. ragok.) A kínai 
nyelv idő, hely, stb. viszonyt jelölő szavai pedig ugyancsak névutó szerű-
ek. 

Nem a kínai magyar rokonságot akarom fölfödözni, kétségtelen azon-
ban, hogy a kínaiak mongol ősei, akik a barnabőrű őslakókat meghódít-
ván azokkal összeolvadtak, Közép-Ázsiából keltek át a „Nagy Hegye-
ken”, ahonnan a finnugor népek ősei meg az Uralnak húzódtak. Így jutott 
el az ötfokú zene a Sárga Folyóhoz és a Dunához egyaránt. 

De nemcsak az ötfokú zene maradt meg itt is, ott is az Amu-Darja és a 
Szir-Darja mentéről örökölt szellemi valókból, hanem ha másultán is, de 
sok a gondolkodásmódból, s annak nyelvi közlésmódjából is. Ez a távoli, 
de mégis létező rokonság az oka, hogy a jó fordító, aki ezt akár tudottan, 
akár tudatlanul tudja, az eredeti mondanivalót silányitatlanul közölheti 

                                                           
172 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 5. számában. 
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magyar nyelven, amint a Tao Te King igéit Hatvány Bertalan. A gondo-
latszerkesztés pedig nem más, hanem viszonyítás. A viszonyítás beleil-
leszkedés a Rendbe, végsősoron a „Nagy Rendbe”, a Mindenségire. A 
viszonyítás, a viszonyulástól függ. Attól, hogy min- magunk hogyan vi-
szonyulunk a Mindenségbe. A Mindenséghez viszonyulás a „világnézet”, 
„hit”, „vallás”, mert amihez visszanyúlunk, azt nézni, azaz megismerni 
akarjuk, arról hiszünk, arról vallunk valamit. A világszemlélet azonossá-
ga, vagy rokonsága a szín, alkat és nyelvalak hasonlóságoknál is jobban 
meghatározza és elkülöníti egymástól a népcsaládokat. A világszemlélet 
különbözősége a Mindenség személyesítésében, pontatlanabbul, de ismer-
tebb szóval az „Istenhitben” alakosul. 

A pogány indo-európad népek istenei személyek voltak. Lakhelyük 
volt, ettek, ittak, házasodtak, szültek, harcoltak, egyszóval éltek. Eredeti-
leg szép égitestek, vagy mint a „tehénszemű” Héra, (akinek testvérei 
mindmáig a hinduk szent állatai) istenült totem-állatok voltak, majd a nép 
képzelete és istenvágya megszemélyesítette őket. A kereszténység is 
megőrizte a „személy Istent” Ég lakhelyével és mennyei seregeivel. A 
krisztusi tanításnak ez az eleurópaisodása t.k. a „keresztény kultúra”, 
amely így nagyon nehezen hódít a keleti népeknél, főleg pedig a mongol 
népeknél nehezen. (Mongol névvel nevezem, jobb híján az Uráli, Áltáji, 
Mandzsu-Tunguz és Kínai népeket, a „befelé lejtő szeműeket”. A finn-
ugor népeket azért nem sorolom külön, mert az Uráli elnevezés rájuk, is 
vonatkozik!) Maguk a puszta tanok talán jobban alkalmazhatók a „keleti” 
lélekhez, mint a nyugatihoz. 

A „mongol” népeknél ez isten személytelen. Nem az Ég lakója, hanem 
maga az Ég. A „Tao hit” itt találkozik a finn-ugor népek „Ég Isten” hité-
vel. A magyarok „öreg Istene” sem testes isten. Nem a Mars mintájára 
agyalt Hadúr, nem is szálló szellet, hanem az Ég. (Tudja az Ég! Verjen 
meg a csillagos Ég!) Isten szavunk atyát, őst jelent, s az Ég-Isten szóból 
önállósult. Az Ég szavunk sosem jelentett Isten lakhelyét hanem, csak 
Istent. (A meghalt „jótétlelkek” lakhelye a menny.) 

A magyarral rokon manysi (vogul) nyelvben a „felső ég” neve Numi 
Torem. Ő az Isten, amint a „Numi-Torem asem”, „Felső Ég atyám” 
(ősöm) megszólítás és nevezés is láttatja. A mari (cseremisz) Jumo is 
egyaránt jelent Eget és Istent, ugyanígy eredetileg az észt Jumal és finn 
Jumala is. Az Ég a felső világ, t.k. a „magasságos Ég”, mert van „Alsó 
Ég” is, ez azonban nem „alvilág” hanem a Föld, az „Anyaföld”. 

Nem akarom a Yin-t és a Yang-t finnugor másokkal rokonítani, de a 
hasonló szemlélet hasonlóságokat szül. Természetesen a kínai műveltség 
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rendszerezni tudta az „erőket”. A finn-ugor népek azonban meg sem 
számlálták az „elemeket”, s nem keresték megfelelőjüket sem a színekből, 
sem az évszakokból, sem a hangsor hangjaiból. A Felső Ég hímneműsége 
és az Alsó Ég nőneműsége sem különül el. Igaz anyának sosem nevezik a 
Felső Eget. Csupán különbözők. Az egyik felső, a másik meg alsó. 

A hagyomány szerint a magyarok áldoztak a tűznek, víznek, levegő-
nek, földnek, s a réznek, amit ők vasnak neveztek. (A vasorrú bába”, 
„vasorrú bábú” t.k. a fém-bálvány.) A magyarok ezeket az „elemeket” 
kisistennek nevezték, tartja a hagyomány. Természetesen történelmi ada-
taink nincsenek, csupán nyelvünk, amely megőrizte a kisisten szót, igaz 
átvitt értelemben. Ezek nem voltak olyan istenek, mint a görögöké, vagy a 
rómaiakéi, csupán tűz-atya, víz-atya, stb., mert az Isten szavunk jelentése 
ez. A mari „tul-aBa” (tűz-anya) ugyanilyen kisisten. A magyarok hitvilá-
gából halvány nyoma sem maradt annak, hogy az öreg Isten a csillagos 
világég a kisistenek parancsolója volna. Az öreg Isten a kisistenek, a föld 
és „levegőég” összessége. Ő dörög, s övé az „istennyila” is, a villám. A 
„Tao” ugyanez a nagy Mindenség, ugyanez a Természet. Az Út szava a 
Tao Te Kingben a természet, a természet rendjének szava, a Felső Ég. 
(Mert a Nurni Torem, az Alsó Égen is úr, hisz az alatta van, tehát benne 
van. Rajta, kívül nincs semmi. Az ő egységében él a fogalom is, név is. A 
Tao követőinek hitében és a manysi medvevadászok hitében ezért játszik 
egyaránt nagy szerepet a „jelenítés” hite. Kimondott név maga a nevezett. 
A totemállatoknak ezért nem is adtak nevet soha a primitív népek. Azaz-
hogy állandó nevet nem adtak. A chantik, manysík ma is félik a medve 
nevét, mert a név kimondása annyi, mintha idéznék az állatot, mintha 
hívnák. A magyaroknál ilyen szent állatok voltak a farkas (farkas állat), 
szarvas (szarvas állat) és a talpas (talpas állat) azaz a medve. A név nem 
fogalom neve, hanem maga a fogalom. S ez változó. Ezért is nem örök 
név a kimondott név a Tao Te King Tanításában. Az Út követőinek fel-
adata az Út, azaz a Mindenség megismerése és követése. A megismerés a 
természeti népeknél a minden erő kezdete. Nagyon ősi tapasztalat, amit a 
tajgák medvevadászai és a Tao bölcsei egyaránt tudtak, hogy amit isme-
rünk az hatalmunkban van. A manysi medveénekek fele „medveigéző 
ének”. Az igézés az állat történetéinek elmondása. A Kalevalában is sok 
az ilyen igézés. Amikor az öreg Veinemöinen térdét vasvágta, seb éri, a 
vérzést addig nem tudják megállítani, amíg a vas történetét el nem dalol-
ják. 

Én az igét mind ösmérem,  
csak előliül föl nem érem  
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mi volt a vaskó szülője,  
silány salak nevelője.” 

A Léha Lemminkeinen is így förmed az Észak kapuját őrző kígyóra: 
„Tudom szörnyű származatod”, s úrrá lesz. Aki ismeri az Út szavát, s 
követi, az részese a Te-nek, amit Hatvany „Igének” fordít, nem, a legsze-
rencsésebben, mert az Ige az az Út szava. A Te jelentése „üdv”. A ma-
gyar üdv szó jelentése nem „ave”, még akkor sem, ha az ave-t „üdvöz-
légy”-nek fordítják is. Őseinknek voltak jeles napjai, amelyeket id-
napnak, üd-napnak neveztek, amelyeket mindmáig mi módosult szóalak-
ban ünnepnek nevezünk. Ezeken a napokon áldoztak az üd, vagy ügy kö-
veken, s jósoltak, hogy ügyet szerezzenek. A jós szavunk nem jövendő 
fejtéssel foglalkozót jelent, hanem javast. (A mari józse is jóst, javast, 
varázslót jelent, a jó, jú szó pedig varázsigét.) Bölcseik, a táltosok (a 
bölcs szavunk is ősi szó) a minden eleven és minden erős megismerésére 
törekedtek, hogy tudják minden létező származását, így ismerjék erejét, 
hogy mindenre tudjanak igét. Aki kutat, keres, aki tanul, az tud. Azt a 
Minden kincsben részesíti, az ügyet szerez, ügyes lesz. Annak minden 
sikerül, munkája áldással jár. Aki tanulatlan, az ügyetlen, aki nem, ép-
eszű, annak fogyatékos az ügye, az ügyefogyott. Ez az ügy szó pedig 
másképpen üdv. Aki jó, az a mennybe jut, az üdvözöl, azaz elnyer minden 
Jót az Ég Útjának követéséért. A Te jelentése tehát üdvösség, üdv. 

A Tao Te King bölcselete vallásbölcselet. Az Irodalmi Újság VIII. évf. 
8. számában Határ Győző „életfilozófiának” s „nem vallásnak” mondta a 
Lao-Tze-nek tulajdonított Tao Te Kinget. De szerintem vallásbölcselet, 
mert a Tao követőinek teljes világnézetet ad. Vallásbölcselet azért is, mert 
a Nagy Hegyektől nyugatra élő népek hitében, (ahonnan a kínaiak mongol 
ősei vándoroltak, s ahova a mondják alakja Lao Tzé tartott bivalyháton) s 
a kínaiakéban is a Tao a Mindenség, az Isten. Ez az Isten a manysi med-
veénekekben így nevezi meg maga magát, amikor a medve, az Ég fia azt 
kérdezi tőle, mért sárgult meg a föld: Ez vagyok. Őszre én magam fordul-
tam, lám.” Bizony az „obi eledel étkű” halász-vadász; manysi atyánkfia 
tudja ezt! Honnan tudja? „Csak így: tudja”. De magyar pásztorok és pa-
rasztok sem tudták soha vén, fenyegető szakállas rabbinak képzelni az 
Istent. Azért is él mindmáig az öreg Isten, az áldó verő Csillagos Ég em-
lékezete. Mert a Tao, Numi Torem és az öreg Isten nem három különbö-
ző, hanem ugyanaz, mert; a Mindenség egyedül való. Végső soron min-
den vallás őse a Mindenség Rendjének követni akarása. A kezdetleges 
életkörülmények között élő népeknél a Mindenség megtestesítője a min-
denütt ugyanúgy lévő Ég. A „mongol” népek megőrizték ezt a Minden-
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ség-hitet. Az indo-európai népek viszont „részlet-isteneket” teremtettek. 
Ez azzal függ össze, hogy az indo-európai népek térérzéke a mongol né-
pekéhez képest gyenge. Ez a természeti népek rajzain és a gyerekrajzokon 
igen meglátszik. A természeti isteni hívő népeknél a legkezdetlegesebb 
fokon is találkozunk a térábrázolás nyomával. Emezeknél nem. Az ázsiai 
puszták népei fölött tisztán fénylett az Ég, s elláttak a látóhatár széléig, a 
Föld-Ég találkozásáig. A pusztán nem zavarja semmi sem a látást, nin-
csenek óriás érdekességek. Ez is szerepet játszott abban, hogy a Tao böl-
csei is beleszülettek az „egész” látásába. Ömagukat azért is érezték pa-
ránynak, törpe résznek a nagy egészben, mert sejtették a Nagy határtalan-
ságát. 
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BIKICH EMMA 
Albert Camus és a Nobel-díj173 

Mi, akik Camus rajongó hívei voltunk, akik az Etranger-ra, a Mythe de 
Sysiphe-re, a Caligulára mint ifjúságunk elhatározó élményére tekintünk 
vissza, most a nagy hír hallatán megütődünk és szívünk mélyén miért ne 
vallanók be? – paradox szomorúságot észlelünk. Mi, helyesen-e vagy 
helytelenül, de igazán úgy hittük, hogy Albert Camus személyisége, Ca-
mus mint jelkép koronáját nyerte abban a viszonylagos csöndben, mely az 
utóbbi öt-hat esztendő alatt támadt a neve körül, mivel egy kissé talán 
romantikus módon, úgy képzeltük, hogy ez a híresség első hullámát köve-
tő, átmeneti csend minden valóban nagy művésznek kijár, próbaköve ma-
gas születésűknek és előjele annak, hogy az utókorba jutnak. Tetszeni, 
gondoltuk, megejteni a nagyközönség figyelmét, huzamosan lekötni nem 
Camus életművéhez illik, fennkölt táplálék az, nem könnyű kiállani. 

Mostani szomorúságunkban van persze önzés is, hiszen Camus hivata-
los kitüntetésében mindenek előtt annak a távolságnak a megnövekedését 
látjuk, amelyet a kiábrándító évek az ő legkisebb közreműködése nélkül, 
bizonyára a mi hibánkból hoztak közénk. Aztán meg kétség kívül gyer-
meteg is ez a szomorúság, ha eszünkbe vesszük, hogy sem Stendhalt kora 
legnagyobb írójának elismerése, sem Proust-ot kései szentesítése eredeti 
útjukról egy fokkal sem térítette le. 

Ám Albert Camus-re minden végzetek közül a legzordonabbat, és leg-
emelkedettebbet mi éppen azért róttuk ki, mert egy merőben másik ág 
leszármazottjának vélve, a költőnél is jobban tiszteltük benne a megisme-
rés századunkbeli hősét. „Fölöttébb nagy a különbség – írja Nitzsche – az 
olyan gondolkodó között, aki lényét annyira elkötelezi a vizsgálódásban, 
hogy tanulmányait végzetévé, kínjává és legfőbb boldogságává teszi meg 
a között, aki ,személytelen' marad és vizsgálódásainak tárgyát sem tapin-
tani sem megragadni nem tudja másképp, mint a hideg kíváncsiság anten-
náival.” Albert Camus a gondolkodók ekként elkülönített első fajtájának 
képviselői közül bizonyára nem egyedül csendesítette el a lélekharangot a 
második fajta feje fölött e korban, melyről igazán mondhatjuk, hogy egy 
egész századnyi késedelemmel a valódi romantikát valósította meg; a 
közkeletű párhuzam szerint akár Bernanost melléje tehetnék. A mi sze-
münkben azonban, akik 1950 körül értük el huszadik évünket, egyedülivé 
teszi Camus-t az a tény, hogy serdülő korunk befejeztével az emberi mél-
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tóság valódi értelmére, vagyis az istenné-létel megtagadására és ember-
voltunk korlátainak vállalására oktatva, valamennyi kortársa közül egy-
maga tudott a nihilizmuson átsegíteni, a század jelszava szerint; a kétség-
beesésen túlra vezetni minket – anélkül, hogy vagy a hit karjaiba vetvén 
magát, vagy bizonyos kérdések ugrásszerű kihagyásához, tulajdon szavá-
val: elizióhoz folyamodva, ezt a valódi emberi méltóságot mibennünk 
vagy önmagában valamennyire is megcsorbította volna. Nem kevés bátor-
ság és férfias erő kell ahhoz, – kivált Franciaországban, ahol a nevetsé-
gesség, mint tudjuk öl – hogy sem istenre, sem az emberi istenítésére, sem 
a történelmi messianizmusra nem számítva, a társadalom ellenére építeni 
merjünk; hogy a méltatlankodók között is ki merjük kiáltani: a boldogság 
elsősorban becsület kérdése, erkölcsi kötelesség hogy távol a jobboldal 
farizeusaitól, de éppoly távol a baloldali értelmiség vezeklőitől is, meg-
próbáljunk emlékezetünkbe idézni néhány olyan, nyilvánvaló igazságot, 
amelyet korunk mindenüvé elható rossz lelkiismerete homályba vont, 
egyebek közt ezt: „a megbánás az az érzés, amely művészt önnön műve 
előtt legkevésbé foghat el.” 

De leginkább talán mégis azért vagyunk Camus adósai, amiért olyan 
félreérthetetlenül lemondott koruk szerinti és kivénhedt serdülök nagy 
kísértéséről, a szertelenről. 

Egy bűn van az anakronizmus. Thomas Mann e mondását megfordítva 
azt is mondhatnék, hogy az erények eleje korunkat hordozni, a kor végső 
értékeit magunkban összegezni, – nem elszánt nyilatkozatokkal persze, 
hanem anélkül, hogy törekednénk rá: ösztönösen. Camus ennek az erény-
nek az útján tovább haladva, megkísérel tulajdon koránál is messzebbre 
jutni, előítéletei ellen szegül, mindenek előtt, mint magamondja: „a leg-
szerencsétlenebb ellen, amely a szertelentől megváltott embert egy nyo-
morúságos bölcsességre szorítaná.” Ebben az értelemben, ha képtelenül 
hangzik is, kimondhatjuk, hogy Camus az egyetlen kortársaink között, aki 
önnön romantikáját is lebírta, írásmodora – melyik valódi műrész stílusa 
nem vall cáfolhatatlanul? – jócskán bizonyítja ezt, hiszen, nincs szava, 
melyben a megzabolázott magas szenvedély végső reszketését ne 
érzenők. 

Innen felemásnak. ítélni, eklekticizmussal vádolni rövidke ugrás és a 
kritikusok, kiknek mesterségük az olcsóságnak dobott áldozat, bizonnyal 
nem mondtak le róla. Nekünk azonban, akik Camus legszerényebb hívei-
nél többek nem vagyunk, minden ítéletek leghamisabbika ez, mivelhogy a 
Camus művének velejét képező mérték és keménység s a nem egykor, 
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hanem mindig újra vett lendület nyilvánvaló, noha többé-kevésbé szándé-
kos föl nem ismerése. 

„En 1950 – olvassuk az, Homme Revolte-ben – la demesure est un 
conlort toujours el un carriére parfois. La mesure au contraire est pure 
tension.” 

Hanem azért Camus kitüntetéséről hallva mi is elmosolyodunk, ha 
meggondjuk, hogy a Nobel díj ezegyszer látszólag oly méltán koszorúzta 
meg korunk egyik jóakaratú nagyjának és nagy ember-barátjának élete 
művét. Mosolyunkba némi irónia is vegyül, mert ha mesterünk tisztasá-
gában valahol repedés rejtőzik, az bizony éppen ebben az emberbarátság-
ban, a fajtának ebben a szeretetében mutatkozik, amelyet – szagló érzéké-
nek nagyonis finom voltát megállapítva – kénytelenek vagyunk nem egé-
szen természetének tartani, inkább (hogy mindent megmondjunk) olyas-
minek, ami nem az ideges ellenszenvet feloldó velünk született kegyelem, 
hanem az értelem győzelme, más szóval: vélemény. És amikor mindezt 
végig gondolva, eredeti szomorúságunk elhagy, helyét a jövőt firtató kí-
váncsiság foglalja el. Nem tudjuk ugyanis magunkba fojtani azt a kérdést, 
hogy mi lesz hősünkből, amikor, íme, többé vagy kevésbé, de akarva-
akaratlan a sikerbe, a siker kényelmébe ül; mi lesz vele, aki mindig és 
minden körülmények között büszkén látta magát a megalázottak oldalán 
és most a megállapodottak, a, kivételezettek közé kerül? Megfogy e ben-
ne mérték, és feszültség tisztaságát az esetleg elkerülhetetlen engedmé-
nyek vajon kikezdik-e? 
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FENYŐ MIKSA 
San Gennaro csodatétele174 

Sándor Márai: Das Wunder des San Gennaro. Regény. Fordította: Pod-
maniczky Tibor és Mone. Holle Verlag, Baden-Baden. 248 old. 

 
Ez a címe Márai Sándor új regényének, mely – mint látjuk – németül je-
lent meg egy neves német kiadócég kiadásában. Mielőtt erről a regényről, 
melyet le nem tudtam tenni kezemből míg végig nem olvastam, néhány 
méltató szót mondanék, meg kell említenem Márai Sándor két írását, me-
lyeket én a háború utáni emigráns irodalom, de nyugodt lélekkel mondha-
tom, a magyar irodalom, nagy értékeinek tartok. Az egyik egy vers, 1951 
októberében jelent meg, Halotti Beszéd a címe; azóta sem olvastam ilyen 
számomra írt megrázó verset, vagy tán egyet: Illyés Gyuláét: „Egy mon-
dat a zsarnokságról”. A Halotti Beszéd fojtott levegőjű elkeseredése Má-
ria új regényét is beárnyékolja. 

Másik írása, szintén ebből az időből való, a Campo Bagnoli-ról szól, 
mely az „utolsó európai állomás, ahol a korszerű népvándorlás száműzött-
jei néhány napra, megpihennek ... mielőtt a kis hajók befogadják őket, 
hogy három vagy négy hét múltán kikössenek vándoraikkal az ausztráliai, 
észak- és délamerikai, kanadai kikötőkben.” Van ennek a vigasztalan 
írásnak egy passzusa, melyet ideiktatok, mert a leggyötrőbb lyra, ahogy a 
Campo Bagnoli reménytelenségét a szellem emberei 
gyökerevesztettségén érezte meg és példázza Márai. Így szól: 

„Akadnak természetesen reménytelen esetek is. Uruguaynak nincs 
szüksége esszéírókra. Argentínának alig-alig van szüksége szimbolista 
költőkre és Guatemala igényei is szerények, amikor arról van szó, hogy 
kisebb tétel kultúrfilozófust importálhatna most az európai emberi csőd-
tömegből. Ezt a hulladékot végül is a jószívű Ausztrália fogadja be, mint-
egy kegyesen szemet hunyva a bevándorló bűnei előtt és ahogy a múltban 
megbocsátott a fegyenceknek, akik Sydneyt alapították, úgy eltűri most 
is, ha az ausztrál bányákban meghúzódik néhány álcázott műtörténész, 
vagy egy izmosabb műfordító. A szellem emberének megbocsátják hogy 
él, természetesen csak azon az áron, ha mélyen hallgat az új hazában szé-
gyenteljes eredeti foglalkozásáról és idejében átképzi magát. A nagy ván-
dorcsapat mostohagyermekei a szellemi emberek. Sorsuk különösen szo-
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morú, mert valóságban a legtöbbször éppen ők azok, kik lelkiismereti 
okokból menekültek az elhagyott haza terrorja elől.” 

Nem folytatom: nincs magyar író, legalábbis én nem tudok róla, ki a 
szellem embereinek teljes kifosztottságát olyan mélyen érezte volna át és 
olyan tökéletesen fejezte volna ki, mint Márai Sándor. Üzenetek Tomi-
ból; „szívet cseréljen az, ki hazát cserél”, jut eszünkbe. S mindez milyen 
fokozottan áll a szellem emberei között az íróra, ki viszi ugyan magával 
művészélete anyagát, az édes honi nyelvet – egyebet sem visz –, de sem-
mi módja arra, hogy lantját a babyloni vizeknél megszólaltassa. „Csapdos 
ár és hideg szél babyloni sötét vizeknél”. 

A szellem emberének ezt a tragédiáját teljesítette ki Márai egy lebilin-
cselően érdekes regényben, a San Gennaro csodatételében. Hőse egy ma-
gyar intellektüel, kit mingyárt a regény kezdetén egy posilippoi fal alján 
holtan találnak meg. Nem tudni véletlen szerencsétlenség áldozata-e, 
vagy bűntényé, vagy maga végzett ezzel a földi campobagnoli-i élettel? A 
rendőrség nyomozást indít, s az intelligens quaestor, kinek kezében a 
nyomozás szálai összefutnak, már a regény elején kimondja a szentenciát: 
az író szentenciáját: „Möglich daß er ein Mensch war – Lehet, hogy em-
ber volt”. Az volt, magyar volt, földönfutó volt, különös intelligencia volt. 
Három embert hallgatnak ki ügyében: a nyomozó rendőrtisztviselőt, egy 
ferencrendi padret, s az ő vallomásán keresztül az áldozat barátnőjét, s 
ezek az egymásba fonódó vallomások az embert revelálják ebben az ő 
hármas minőségében. És egy tragédiát, melynek hatását akár az iskolás 
szabállyal fejezhetjük ki: félelem és szánalom. Mesteri munka a vallomá-
sok mozaikdarabjainak egybeillesztése – a vatikáni mozaikműhely sem 
tudná különben s pláne hogy a mozaik-kockák csak finom árnyalatokban 
különböznek egymástól, az ezerszín ragyogást hiába keresnők bennük. S 
ha végül nem is tudjuk meg, hogy baleset, öngyilkosság vagy bűntény, 
nem fontos: az emigráns intellektüel tragédiájának vagyunk lélegzetelszo-
rítóan szemtanúi, sőt több ennél: protiagonistái. 

Sűrített a levegője Márai regényének csaknem minden mondatában 
megcsap a tragédia szele. A nyomozó rendőrtisztviselő jelenti, hogy mi-
lyen tárgyakat találtak az áldozat lakásán, jelentéktelen dolgokat, köztük 
egy írógépet hazájának betűtípusaival. Azt mondja: 

„Ezek az emberek, kik a vasfüggöny mögül jönnek, olyan nagyon ra-
gaszkodnak az ékezetekhez. Bagnoli hivatalszobáiban, hol okmányokat 
állítanak ki számukra, felindultan ordítoznak, hogy adják vissza ékezetei-
ket, úgy látszik ez fontos az ő hazájukban. Mindenfajta jegyek láthatók 
nevükön papírjaikban a magánhangzókon, sőt a mássalhangzókon is. És a 
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magyaroknak más ilyen jeleik vannak mint a románoknak, vagy a cse-
heknek, vagy a lengyeleknek, de mindannyian ragaszkodnak e jelekhez. 
Láttam Bagnoliban egy cseh ügyvédet, ki már megkapta a vízumát, fel és 
alá szaladgálni a folyosón. Mindenáron az amerikai konzulhoz akart 
menni, hogy mért nem tettek ékezetet nevére. Azt erősítgette, hogy ez 
nagyon fontos. Úgy látszik, már annyira nincs semmijük, hogy egy nap 
arra eszmélnek, hogy ékezet nélkül nem azok, kik azelőtt voltak, cepelik 
magukkal görcsösen régi, agyonkoptatott, ékezetes írógépeiket földrésze-
ken keresztül.” (Bocsánatot kell kérnünk Máraitól, hogy a német szöveget 
visszafordítjuk magyarra – szívesebben idéztünk volna az eredetiből.) 

De te fabula narratur, rólunk szól a mese, az áldozat közel áll hozzánk, 
még ha különösségei egy egyéniséget reveleálnak is. Szívesen halljuk, 
hogy két olyan könyv van lim-lomjai között, melyek közül az egyiket 
magunkénak valljuk, ez Michelangelo versei s a másik Pico della Miran-
dola: De hominis dignitate. Nem ismerjük Pico della Mirandola írását, de 
megkap a címe: de hominis dignitate, az emberi méltóságról. Mert erről 
van szó, az emigráns író, művész, tudós emberi méltóságáról, minden 
érzékeny ember méltóságáról, attól a perctől kezdve, hogy megkezdi el-
szánt, lealacsonyító küzdelmét az útlevélért, és vízumért jelentkezik kü-
lönböző konzulátusoknál: – tízszer, húszszor, végtelenszer – „még nem 
érkezett meg”, „mikor jöjjek újra?”, „amikor jónak látja”, „van remé-
nyem?” „every consideration” és megalázó futkosások soggiorno-ért, titre 
d'identité-ért, ujjlenyomat, eltűnődés a kérdőív száz kérdése felett... – nem 
folytatom, a Látóhatár úgy tudom külön kíván foglalkozni ezzel a kérdés-
sel. 

Milyen finom tollal, megkapó gyöngédséggel rajzolja meg Márai regé-
nye hősét – rokona lehet. Valaki, kinek az ember gondolja (Kazinczy hi-
bája, hogy nincs erre jó magyar szó, vagy tán már ezt is elvesztettem, 
mint az ékezetemet!), hogy otthon békében, dignitas-ban éljen, kiváló 
szellemtudományi művek szerzője, esélyes Nobel-díj jelölt, valaki – 
Benedetto Croce-fajta ember, csak kissé valószínűtlenebb –, akit polgár-
társai köztársasági elnöknek jelölnek (nem lesz, egy tábornok lesz.), 
Napoli-ban telepszik meg és hogyan hogyan nem, hozzájárnak a környék 
kisemberei, egyre többen, hogy életük ügyes-bajos dolgait elmondják 
neki, – nem baj ha nem is ad balzsamot, még tanácsot sem, elég ha szem-
beülhetnek vele, meghallgatja őket, ha mond egy szót, mely tán nem is 
vonatkozik ügyükre. 

A Padre-t hallgatja ki a quaestor. „Otthon neve volt – mondja a szim-
patikus szerzetes –, hazáján kívül is ismerték a szakkörök. Tudom bizto-
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san, hogy senkisem kényszerítette szökésre, nem is állította ezt soha. 
Azok közé a szakemberek közé tartozott, kiket minden diktatúra megtűr 
otthon.” Általában a padre majdnem olyan kitűnően ismeri, analizálja az 
emigráns lelki alkatát, mint Márai. Milyen igaz, mikor azt magyarázza, 
hogy ezek az emberek kezdetben, mikor a bolsevisták berendezkedtek 
hazájukban, úgy ítélték meg, hogy a pokol náluk egészen más lesz, tem-
peráltabb, emberhez méltóbb, mint messzi országokban, a kirgizeknél s 
más ilyen népeknél – s aztán csalódottan menekülnek s keserűségüket 
még fokozza az a tudat, hogy ítélőképességük fogyatékosnak bizonyult. 

Valamit tenni kell. Amit hadvezérek, diplomaták tudnak, mind milyen 
nyomorúságos dolog; az Egyház is zavarban van; több kell ennél, na-
gyobb, új megváltás, új csodák, új mártíriumok, új morális parancs, mely 
az emberiséget megállítja a végső pusztulás felé vivő úton. Hősünk meg-
találja küldetését. Hogy miben látja ezt, milyen szóval vagy cselekedettel 
akar kifejezést adni megváltó küldetésének, milyen változást remél ettől a 
világon, ez a regény folyamán misztérium marad. S művészi szempontból 
ez a helyes. Ha a szerző kísérletet tett volna arra, hogy hősünk misztikus 
gondolatát konkretizálja, lelki kalanddá alakítsa, regénye elszegényedett 
volna. Az a helyes, hogy hősünk megváltó szándéka csak olyan bizonyta-
lanul rajzolódik ki, mint tömjénfüstben a miséző pap alakja, a megváltási 
szándék a fontos, áldozatot vállalni, hogy ezzel jóra fordítsa azok sorsát, 
kiknek lába alól kiszaladt a talaj. Fantaszta? Őrült? Hívő? Minden ember 
száz ember. S hősünk mégsem ködevő: milyen világosan látja az intelli-
gencia szerepét a világkatasztrófában, nem is azokét, kik a vasfüggöny 
mögött szegődtek a bolsevizmus mellé, hanem a szabad országok értelmi-
ségének bárgyúságát, kik nem voltak hajlandók azokat az ördögűző sza-
vakat használni a bolsevizmus ellen, mint amelyekkel a nácizmust elítél-
ték. 

Reménytelen kísérlet egy recenzió keretében számot adni Márai gon-
dolatgazdagságáról, a paradoxonokról, melyek tolla nyomán feloldódnak, 
psychológiai eseményekké magasodnak. Milyen kitűnő az a néhány mon-
dat, mit azokról ír, kik új hazájukban különb hazafiaknak mutatkoznak, 
mint akik már generációk óta ott élnek s mialatt zászlóként lengetik új 
honpolgárságuk okmányait, egyre csupaszabbak lesznek és egyre honta-
lanabbak. Vagy az a passus, melyben arról beszél, hogy nem is az 
intellektuellek, de a tömegember számára mit jelent ez a fogalom: Euró-
pa. Mit látott ebből a harmadik osztályú vasúti kocsi ablakából, ahogy 
kinézett a földekre, melyek őt nem akarták befogadni? Vagy mit látott az 
internáló tábor drótsövénykerítésén keresztül? És mégis mikor ezeknek az 
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embereknek távozniok kell innét, egyszerre elhalványulnak. Semmit sem 
tudnak gazdag európai képgyűjteményekről, gótikus, renaissance temp-
lomokról, mégis elhalványulnak. A Gestapót hagyják ott, a kommunista 
titkos rendőrségeket és mégis elhalványulnak. Valamit úgy látszik mégis 
jelent az európaiság. Mint a regény hőse mondotta: cinkosságot jelent, de 
hogy miben áll ez a cinkosság, nem árulta el. Szépek és suggestivek a 
Szent Ferencről mondott sorok, nekünk szólnak, emigránsoknak, kikkel 
senki szóba nem áll, legfeljebb ha a madarak és a halak. 

Igen sajnálom, hogy a padre vallomásának arról a fejezetéről, melyben 
a barátnővel folytatott beszélgetésről számol be, nem írhatok. De meg kell 
említenem a San Gennaro csodáját, ha ugyan jól értettem a szerző inten-
cióját, mert a misztikum félhomálya könnyen megtéveszti az olvasót. A 
megváltás csodák nélkül elképzelhetetlen; vajon ma, a modern világban 
van-e csodának lehetősége? Vethette fel a kérdést a megváltásra készülő 
hősünk. Milyen csodákat művelt a gyönge, szembajos Szent Ferenc s ha e 
csodák révén a világ nemis lett boldogabb, átszellemültebb lett. 
(Vergeistigter, mondja a regény – nem tudom hogy írta Márai magyarul.) 
A hős és barátnője a dómba mennek, hogy ott tanúi legyenek San 
Gennaro csodatételének, ahogy a Szent vére a lelikviáriumban egyszerre 
pezsegni kezd. És itt Márai riportszerűen, talán kissé karikirozva, leírja a 
csoda lefolyását, ahogy annak modern emberi környezetben modern em-
berek tanúi voltak. Künn az autók tülköltek, a Vespák zúgtak – benn 
színházi ceremóniák közepette, papok, szolgák, tisztviselők eljátsszák, 
mint egy középkori passio-játékot, San Gennaro csodáját. És valóban 
csoda történik. Nem az, hogy a vér megpezsdül az ereklyetartóban, hanem 
hogy mai emberek, kik saját szemükkel látják a scenirozást, hisznek a 
csodában. És hisz a csodában az a halvány pap is, ki még halványabbra 
vált a teatrális nekikészülés láttán és megvetéssel nézi az illúzió-gyilkos 
üzletszerűséget – hisz benne –, íme csodák ma is lehetségesek. Az embe-
rek nem lesznek boldogabbak, de talán átszellemültebbek lesznek. És 
ezért érdemes feláldozni magát az embernek. 

 
* 

Az a tény, hogy Márai regénye németül jelent meg, magyarul nem, 
glosszájául szolgálhat magának a regénynek. A magyar írótól nemcsak az 
ékezetet vették el, hanem azt a lehetőséget is, hogy anyanyelvén szólhas-
son; elvették tőle az írás lehetőségét. Márai legjava magyar író; a magyar 
nyelv az ő carrarai márványa, tömbjét maga fejti ki, mint Michelangelo 
tette II. Gyula pápa síremléke számára. Az író akkor válik igazán íróvá, 
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mikor írása nyomtatásban megjelenik s ő anyanyelvén közölhette magát 
az olvasóval. „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenki-
nek” Karinthy mondatánál különb devizát író nem választhat s közölni 
magát író csak anyanyelvén tudja. 

A Ford-alapítvány tán egy félmillió dollárnyi összeget szánt arra, hogy 
írók, művészek az emigrációban is írók, művészek, maradhassanak. Az 
alapítvány fölött a Párisban székelő Congress for Cultural Freedom ren-
delkezik s a rendelkezés joga bizonnyal olyan emberek kezébe van letéve, 
kiket műveltségük, emberségük alkalmassá tesz e fontos tisztség ellátásá-
ra. Hogy emellett politikai elgondolások is közrejátszanak, nem tudom, de 
lehetséges. A Congress segítsége tette lehetővé, hogy az Irodalmi Újság 
megjelenhessen, ami azt jelenti, hogy néhány tehetséges író szólhat az 
emigráns magyar világhoz, tán az otthoniakhoz is. Exisztenciát is jelent 
számukra s valljuk meg, hogy ez a körülmény alkalmas arra, hogy az 
emigránst kárpótolja ékezete elvesztéséért. A Congress nagylelkűen lehe-
tővé tette, hogy magyar írók egy kis csoportja Páristól Tokióig bejárhassa 
a világot, és szószólója lehessen a magyar ügynek. Ez mind okos, becsü-
letes dolog. Hogy lehet az, hogy ebbe a koncepcióba nem illik bele Márai 
írásainak kiadása? Hogy lehet az, hogy ilyen nagyvonalú koncepció mel-
lett nem vetődik fel a gondolat, hogy a magyar írók ügyét s a magyar iro-
dalomét a legalkalmasabban az szolgálná, ha egy kiadóvállalat, magyar 
könyvek kiadására tudná elszánni magát? Hogy lehet az, hogy azok kö-
zött, kik bejáratosak a Congress vezető embereihez, nem akad egy, ki ezt 
nyomatékkal szóvá tudná tenni és meggyőzné őket arról, hogy amit ott-
hon a bolsevista kormány tesz a magyar irodalomért, azt itt is meg lehet 
művelni az emigráció irodalmáért anélkül, hogy az íróktól egyebet várná-
nak, mint hogy java műveket írjanak. 
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LESZNAI ANNA 
Emberi dokumentum175 

Ignotus Pál: Börtönnaplóm. Látóhatár, 1957. 
 

Kicsi kora óta ismerem Ignotus Pált. Húgával együtt járt hozzánk; Sárika 
hajába piros másli volt kötve. Kari fiammal játszottak hármasban, nagy 
zajt csaptak. Beszóltam hozzájuk; „Halkabban gyerekek!” 

Most előttem a „Börtönnaplóm” című vékony kötet. A hajdani kis Ig-
notus Pali írta ezt a verses naplót; tartalmát legsajátabb élményeiből és 
tapasztalataiból merítette. 

Sárika merre van? Mi, széjjelszóródott magyarok, oly messze estünk 
egymástól, hogy legrégibb, legjobb barátaink gyerekeiről se sejtjük már 
hol élnek. Az én saját fiam, a Kari, nem él. Elfogták és fejbelőtték a né-
metek. Tót szakácsnénk kutatta fel holttestét a hegyekben, ő hozta haza és 
ő temette el a mi falunkban. Úgy gondolok erre a hűséges asszonyra, mint 
Antigoné méltó utódjára; szeretettel, mintha saját nővérem lenne. Én ma-
gam sosem láttam a fiam sírját. 

Mindez olyan hihetetlen, érthetetlen és idegenszerű, valami őskori sö-
tét monda töredéke. Annál is sötétebb; mert a mondának logikája és tör-
vénye van, a mi sorsunk pedig kiesett a törvényből és a rendből. Vagy a 
végzetet fonó párkák őrültek meg, vagy mi nyögünk krónikus lidércnyo-
más súlya alatt. 

Újra és újra kezembe veszem a vékony füzetet. A legmeglepőbb, hogy 
valóban megfelel a címének: az író szabatosan, őszintén számol be hét és 
fél esztendő rettenetes szenvedéséről. Világos, éles szavak hangosan kiál-
tanak bele elcsendesült és tudni nem akaró öregségembe... Szeretnék rá-
juk szólni: „Halkabban gyerekek!” 

De a szavak nem hallgatnak el. Minél gyakrabban olvasom őket, annál 
tömörebb a mondanivalójuk, annál élesebben sikoltják igazukat. Elgondo-
lom, hogy hány ezer vagy millió hasonló tartalmú beszámoló íródhatott 
volna az utolsó két évtizedben, ha minden rab írástudó lenne! A legrette-
netesebb, hogy ma is egyre íródik még eleven emberi bőrre, húsra, agyra, 
lélekre ezernyi ilyen szörnyű napló. Mi meg csak temetünk, feledünk, 
eszünk, dolgozunk, sőt örvendünk is... Valóban nem mondhatni egyebet: 
csürhe az emberiség. 

                                                           
175 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 5. számában. 
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Halálos, ítéletet hirdetne ez a kis verskötet erkölcsünkre, ha nem lenne 
költő az a „gumibot-csinálta lantos”, aki megírta. 

Mindig sejtettem, hogy kétfajta költő van. Olyan, aki Isten kegyelmé-
ből tökéletes poétikus szárnyalású verset ír és visszavarázsolja 
elsőszülötti jogába a szót, hogy ismét teremtő Ige váljék belőle. És olyan, 
aki néha énekel, néha bátorít, néha szitkozódik, de mindig igaz vallomást 
tesz, mert intenzívebben érzi az emberi sorsot mint más, és jobban tudja 
kifejezni. Jósnak, prófétának is nevezték ezt a fajta költőt, amikor még 
volt jövője az emberiségnek – és reményét, igazságérzetét, mindenét ebbe 
a dimenzióba vetítette. Ma persze más nevet kell keresnünk a valóság és 
emberi tartalmak költőjének, mert fogytán a jövő, a remény és az igazság-
érzet. Nincs szükség jósra, ha nincs jövő. Ma már a mélység lett legfonto-
sabb dimenziónk, a szakadék, az örvény, az emberi lélek sáros és sötét 
medre. 

Ignotus Pál is az emberi valóság megörökítői közé tartozik. Érdeme, 
hogy elevenen tudja önmagából kihalászni az élményt. Nagy érdem ez, 
mert kontár horgán elhal a valóság, mielőtt papirosra kerül. Sőt, a „Bör-
tönnaplóm” szerzője még többet tud: nem csak a kifejezéshez ért, de a 
közléshez is. Hogy a költő sikerrel gyakorolhassa a meggyőzés, a lélekát-
ömlesztés művészetét, le kell tépnie azt a hét pecsétet, amely elzárja em-
bertársa lelkét. Biztos és szabatos kézzel kell adagolnia saját érzéseit, 
hogy ne csorduljanak ki hiába, és elvegyüljenek a mások vérével. Ignotus 
Pál nem téveszt célt: mondanivalója belénk talál. 

Milyen csoda, hogy még van a világon, akit a szenvedés nem nyomorít 
el, nem alacsonyít bitanggá, hanem költővé nemesít. Milyen szép, ha va-
laki nyafogás nélkül, megalázó öntetszelgés nélkül, tárgyilagosan, epiku-
san tud panaszkodni. Milyen biztató, hogy akad olyan, akiből a gonoszság 
és kegyetlen ostobaság csak szenvedést és felháborodást vált ki, nem pe-
dig marakodó gyűlöletet és egyéni bosszúvágyat. De gyáva megadást és 
kétségbeesést sem. Megható, hogy Ignotus Pál olyan egyszerű és precíz 
sorokba szedi a legprimitívebb érzéki kielégülést, az örömet, amelyet az 
éhes ember érez ha ehetik. 

„Mint finom csemegére  
Lesek a friss kenyérre  
S ha van egy ízes alma  
Az mennyek birodalma!” 

A szerelem emléke is meglátogatja a börtönben; akkor a leggyengé-
debb, mikor a legköznapibb szavakat dadogja: 

„... Mikor mint két hajótörött, 
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Pár stoppolásra váró zokni  
És csíkos ágyhuzat között – 
Két lény, kit pánik egybegázol, 
Amint vergődve elmerül – 
Egymásé lettünk mi, a vágytól 
Kapkodva és ügyetlenül.” 

Áldás, hogy Ignotus Pál túlélte mindazt ami rázúdult, és hogy teljes 
lelki épségben és győzelmesen élte túl, bizonyítékául annak, hogy az em-
ber ma is erős, sokat-bíró, örökké megifjodó, és még a jelenkort is át tudja 
vészelni. Ignotus Pálból költőt faragott a börtön, felkeltette benne a fogé-
kony lelkű örök gyereket. Ez a kis egyéni csoda az ember diadalát jelenti 
és azzal biztat, hogy talán mégis van jövő. Bennem pedig a kedves rég-
múltat idézi fel ... Még mindig hangosak ott a szomszéd szobában! 

Hátha mégse csürhe az emberiség. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Így éltünk Pannóniában176 

He prayeth best who loveth best. 
Coleridge 

Bernáth Aurél: Így éltünk Pannóniában. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1956. 

 
Minél mélyebb értelemből buzog a líra hőforrása, annál szénsavasabb a 
pezsgése. S a forrás hasadéka nem mindig a nyelv, néha a festészetben is 
felfakad az értelmi líra. Giorgione és Vermeer képein ilyenfajta költészet 
pezseg; művükben a tiszta ész udvarol a gyöngéd szíveknek. 

A magyar festészetnek is van egy nagyeszű, lágy lírikusa, aki egyszer-
re az ecset és toll mestere. Bernáth Aurél. Gyűjteményes kiállítása a for-
radalom előtt nyílt meg Budapesten s a kettős életmű koronájaként 
ugyanakkor jelent meg Így Éltünk Pannóniában című önéletrajza. Képei 
átvészeltek az őszi vérfürdőn és ágyúzáson, könyvét azóta az év legszebb 
nyomdászati remekének ítélték. De az önéletrajz mindenképpen az év 
legszebb prózai műve volt s ott a helye a tíz-tizenöt könyv között, amely-
ből kitelik az élő magyar írás nélkülözhetetlen kis könyvtára. Ha megkér-
dezné valaki, hogy 1945-ig visszatekintve milyen munkákból válogatnám 
össze a magyar és európai jövendő felé kalauzoló olvasmányokat, a kö-
vetkezőkre esne a választásom: Illyés Gyula regénye Hunok Párisban, 
Kézfogások című verskötete és drámája a Fáklyaláng, Tamási Áron ön-
életrajzi regénye Bölcső és Bagoly, Németh László drámái, Füst Milán 
visszaemlékezései, Szabó Lőrinc A Huszonhatodik Év című 
szonettciklusa, Déry Tibor elbeszélése Niki, Weöres Sándor válogatott 
versei A Hallgatás Tornya, Illés Endre Krétarajzok című tanulmányköte-
te, Vas, István műfordításai Hét Tenger Éneke, Juhász Ferenc összegyűj-
tött versei A Tenyészet Országa, Keresztury Dezső magyar irodalomtör-
ténete képekben s Bernáth önéletrajza.177 „Megenni kellene a folyót, a 
malmot, talán csak az adna kielégülést” – fakad ki egy helyen elragadtatá-
sában. Gyakran támadt ilyen ártatlanul kannibáli kedvem az ő könyvére 
is. 

                                                           
176 Megjelent a Látóhatár 1957. évfolyam 6. számában. 
177 Illyés Gyula, Kassák Lajos, Márai Sándor és Veres Péter önéletrajza a műfaj négy 

legkimagaslóbb példája a két háború közt; melléjük sorolható Szabó Lőrinc verses 
önéletírása, a Tücsökzene, Bernáth visszaemlékezése inkább ezzel a könyvvel tart 
atyafiságot, semmint prózai elődeivel. 
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Társadalom- és irodalomtörténészek közös dolga lesz végérvényesen 
kideríteni, hogy a magyar szellem mért remekelt az utolsó emberöltő alatt 
éppen a lírában és önéletírásban. Valószínűleg az ország végítéleti bomlá-
sa okozta, az a társadalmi özönvíz, amelyből a lírikus látomásos egekbe 
szállt fel s a prózaíró a magára utalt árvízi hajós emléktutajába kapaszko-
dott, minthogy a személyiség összes külső összetartó tényezői az örvény 
zavaros hátára kerültek. Azokat a külső társadalmi tényezőket tudvalevő-
leg a regény szokta ábrázolni szilárd, nyugalmi állapotukban. 

Ellentétes, de összefüggő sorsa volt Bernáthnak a festőnek és írónak az 
utolsó tíz esztendőben. Ezen a sorson is ott ég Sztálin szörnyű ujjlenyo-
mata s elképzelhetetlen máshol, mint a Szovjetuniónak kiszolgáltatott 
középeurópai kis ország földjén. Bernáth Aurélból csak az országos hírű 
festővel törődött az agymosdató hatóság, írói „mellékfoglalkozás”-ára 
nem igen hederítettek. Festészete volt a kisajátítandó nagyüzem, írása a 
ház körüli belsőség, amelyen szabadon kapálhatott. Legalább is a hatóság 
tenyérnyi házhelynek képzelte a festőművész írói magánbirtokát. Így tör-
tént aztán, hogy míg a festő a maga szemmeltartott mesterségében a ráe-
rőszakolt engedmények által bizonytalanul inogni kezdett, az író háborí-
tatlanul mintabirtokká növelte a kertjét. Méretében hatalmas, mondaniva-
lójában elragadó könyve egyszerre volt a szabad író bosszúja a megfélem-
lített festőért és vigasz a meg nem festett képekért, amelyek szavakká 
oldva átbújtak egyik elemből a másikba, olyan titokzatos alakcserével, 
amilyenről Shakespeare beszél A Viharban: 

S így semmije szét nem omol 
Hanem éri dús, csodás 
Tengeri elváltozás... 

Gondviselésszerű kettős adományával Bernáth az írásban tudott helyt-
állni magáért, a papíron tartotta meg változatlanul régi színvonalát, nem a 
rendőrileg ellenőrzött pályán. Nyilván egy elnémított vagy engedmények-
re kényszerített nagy költő ugyanígy megalkothatta volna tökéletes ment-
ségét titkos képekben, ha Bernáth Aurélhoz hasonlón prosperoi varázslat-
tal át tudta volna parancsolni egymásba az elemeket: szavakat színekbe, 
ritmusokat vonalakba. 

De Bernáth nemcsak a festő szemét tartotta meg. Magával vitte az iro-
dalomba a festők derűsebb, szinte gyermeki lelkiállapotát is. A régi kol-
dusbotról új koldusbotra, a gyöngyösbokrétáról a vörös csillagra roskadó 
nép állapotát tükröző komor irodalmi naturalizmussal szemben az ő mű-
vén a mozgékony természeti tünemények boldogsága csillámlik. Az ön-
magukkal játszó, napfényes haboké, a bárányfelhőé, amely árnyékával 



 

620 

ellopja a rétről a vadvirágok szagát, a rőzsetűzé, amely a tisztáson víg és 
gyors halála felé ropog. Bernáth tollal a kezében megtartotta festő termé-
szetét. Márpedig a legtöbb festő a bűnbeesés előtti Ádám ivadéka, szíve 
csücskében tovább virít e Paradicsom, a költőkre azonban ránehezül a 
Sátán árnyéka s a kiűzetés szomorúsága. A festőknek általában úgy tet-
szik a teremtett világ, ahogy van, a költők a tiltott gyümölcs ízétől mér-
gezve meg akarják váltani, tökéletessé akarják tenni. Talán csalódott gőg-
jükben olyan szomorúak. 

Van-e értelme hősiesen elnémulni, teljes lemondásba visszahúzódni, 
hogy mocsoktalanok maradjunk? – gondoltam kétkedve a könyv olvasása 
közben. Lehet-e művész hitvallása a végsőkig való ellenállás, akár ön-
csonkítás árán is? Lehet-e meddő erkölcsi szobor, ahelyett, hogy óvatosan 
a csapdák közt mozogva megvédje magában az alkotót? A válasz megle-
hetősen elszomorító az erkölcs Brutusaira. Művésznek a teremtésben van 
a helytállása s a vértanúság az ő mesterségében kevesebb, mint a mű, 
amely megváltja gyöngeségeit s kamatosan visszaváltja becsületét. Az 
embernek olykor gyönge, költőnek titáni, Szabó Lőrinc esete is emellett 
bizonyít. 

Bernáth az ősi kínai tusfestők vallásosan feszült figyelmét a lélek leg-
finomabb rezdülésjelzőjével kapcsolja össze. Valósággal „kardgramm” 
stílusa van; a természeten átborzongó legkisebb fuvalom megrezdíti érzé-
keny belső műszerét a lelki tünetek egyidejű rögzítésére. Veszélyes stílus, 
mert az olvasó gyakran óvatlanul átsiklik olyan részeken, amelyek az élet 
átható pillanatait ragadják meg, azokat a látszatra üres perceket, mikor 
legközelebb jutunk a mindenség nyájas titkaihoz. Minthogy Bernáth 
egyetemes, mély áhítata – különösen s leggyakrabban a víz előtt – rez-
gésbe hozza a belső élet líráját is, leírott képe sohase éles körvonalú, so-
hase geometrikusan szilárd, a szerkezet elrejtőzik a csillámlás mögé, mint 
messzi üvegházaké a rátűző napban. Olyan a stílusa, mintha repülőgéppel 
szállnánk egy óriási bolgárkertészet fölött, elvonult vihar után, amikor a 
tetők még nedvesen ragyognak. 

Bernáthban az író nem alattvalója a festőnek, de kétségtelenül a tanít-
ványa. Szinte metafizikai erővel ábrázolja a vizet és csendet – (most már 
tudjuk, milyen lett volna Vermeer és Chardin prózája, ha írnak) –, analiti-
kus elragadtatással hatol be legősibb örömadó elemünkbe, a vízbe s val-
lomásai a Balatonról úgy hangzanak, mint Szent Ferenc naphimnusza, 
amely váratlanul fölzeng magyarul a zalai parton. A hasonlat nem vélet-
lenül jut eszembe: Assisi szentje ihlette legjobban az olasz festészet líri-
kus irányát. De míg Bernáth festményein néha vitatható az alakok plaszti-



 

621 

kus megjelenése s inkább asztráltestek, semmint körültapíntható lények 
tanítványa, Bernáth, az író, pár vonásban visszavonhatatlan élettel ruház-
za fel egy Balzac-regényre elegendő figurát. Emberábrázolásában a piktor 
fölé kerekedik s festői bensősége, amely a vásznon rendszerint otthonosan 
elfér egy tórészlet vagy csendélet határai közt, a papíron kitágul magyar 
körképpé, önéletrajza egyúttal gyöngéd humorú regény a századeleji pol-
gáréletről. S micsoda felejthetetlen jelenetekben! Gyerekkori átkelés ne-
kivadult apjával a viharzó Balatonon, homéroszi halpaprikásfőzés Ke-
resztúron, különböző csengésre hangolt poharakkal, Gedeon kecske uta-
zása kutya képében a Balatonra, Festetich hercegék látogatása a keszthe-
lyi moziban, egy nyárilak birtokbavétele gazdátlan téli álma után, bolyon-
gások a szegedi vízimalomnál, délelőtti élet a kaposvári megyeháza körül, 
szakítása apjával, kocsizások Somogyban a csepegő őszi ég alatt, s az első 
világháború hangulatváltozásai három lapra sűrítve s azon is a cigányban-
da játékára, amelyet irónikus művészetbölcseletre használ fel a cimbalom 
taglalása közben! 

Bernáth Aurélt polgári pályára szánták. Rippl-Rónai József öccse, egy 
„aprógyűjtő” vidéki vasutas egyengette útját először a művészet felé; sze-
rencsétlen, meghasonlott édesapja helyett ő volt lelki apja a festőnek. A jó 
szolgálatért most fizet vissza az író. Olyan fájó szeretettel rajzolja meg 
Ödön bácsit, mintha a nyitott sirnál állna, hogy kisírja az akkor elmulasz-
tott könnyeket, de olyan mosollyal is, amelyhez egy emberöltő elmúlása 
kellett. Mi a titka ennek a portrénak, két tucat közül a legemlékezetesebb-
nek? Talán az, hogy a holtakat néha zavartalanabból szeretjük mint az 
élőket, talán az, hogy öregedő ember általában mindent jobban tud szeret-
ni, halottat, élőt, asszonyt, gyermeket. A szívtelen önzés az ifjúság egyik 
átka, amit csak utólag érezünk és bánunk, a szeretet az öregedés ajándéka, 
amely rögtön és folyton kárpótol a hanyatló test árulásaiért. Ez az üdvözí-
tő szeretet gyullad ki Bernáthban akkor is, amikor nagyanyjáról ír az öreg 
néni íráshibáktól hemzsegő és krisztusi rajongástól világító leveleiről. 
Atyai barátja kalauzolta el a nagy művészet küszöbéig, apai nagyanyja, 
egy vakbuzgó parasztasszony hagyakozta rá vérében azt a világszerető 
vallásos áhítatot, amely eltölti egy váza virág, egy pohár víz vagy egy 
költő arcának láttára. 

Bernáth, mint a legtöbb lírikus festő a bűnbeesés előtti boldog állapot-
ban él. Senkiről nincs egy rossz szava, példás tisztességgel legkevesebb a 
régi Magyarországról. Nosztalgikus fölmentésében talán kicsit túl is megy 
a kelleténél. Apáink, öregapáink, a millenáris nemzedék nem voltak min-
dig épületes példák. Sokat ettek, ittak, italtól, evéstől elérzékenyültek, a 
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növekvő bajok elől érzelgős nótákba, borközi bánatba, fel-felhorkanó 
önsiratásba menekültek. Ha a sors annyi keserves próbát mért volna rájuk, 
mint állítólagos „kákabélű” utódaikra, akik közé Bernáth Aurél magát is 
számítja, alighanem sírógörcsök közt omoltak volna össze. Nem vagyunk 
hitványabbak, mint férfias kiállású apáink, nagyapáink. 

De talán Bernáthnak van igaza. A halottakról jót vagy semmit. Hantjuk 
besüpped, fejfájuk eldől, nevük lemosódik, őszi napokon azonban ma is 
sírjaik felé zúg, ahogy álmainkba belezúg nagy szerelmük, a fő magyar 
varázslónő, mindnyájunk megejtő Circéje, a magyar Kalipszó nimfa, aki-
nek keblén kisírtuk első diákköri szerelmünket, a magyar Penelope, aki-
hez egyszer talán viharvert férji szívünkkel visszatérünk. 

A Balaton. 
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MOLNÁR JÓZSEF 

Mese az ellenforradalomról178 

A kommunista sajtó hónapok óta fáradhatatlanul ajánlgatja a magyar 
íróknak, hogy az „ellenforradalom” történetét írják meg új műveikben. 
Eddig azonban nem akadt magyar író, aki erre a szégyenletes szerepre 
vállalkozott volna. Még azok a kevésbé tehetséges írók sem engedtek a 
párt kísértésének, akik felsőbb utasítás nélkül egyetlen épkézláb mondatot 
sem tudnak leírni. Csak a szovjet állampolgár Illés Bélának nem voltak 
aggályai. Igaz, neki is haza kellett mennie Moszkvába, hogy megtudja, mi 
történt 1956 októberében Magyarországon. Közismert óvatossága még őt 
is arra késztette, hogy az „ellenforradalomról” szóló meséjét ne első sze-
mélyben mondja el, ne is egy magyar munkás, paraszt vagy értelmiségi 
ember szájába adja, hanem nagy ravaszsággal úgy intézte a dolgot, hogy 
egy szovjet tiszt elbeszéléséből derüljön ki a nagy titok. 

Mikola Bogdanovics Nemcsenkó, aki az ellenforradalomról szóló me-
sét Illés Bélának a moszkvai Leningrád szálló tizenhatodik emeletén a 
tizenötös számú szobában tollba mondta, nem akármilyen szovjet katona. 
hanem egy finomlelkű tartalékos tiszt, civilben történész, aki sokat tud az 
árpádkori Magyarországnak kijevi kapcsolatairól s már csak ezért is sze-
reti a magyarokat. Ne lepődjünk meg azon se, hogy e kiváló katonának 
apja éppen Magyarországon esett el a második világháborúban és azóta 
nagyon vágyott Magyarországra, hogy megismerhesse a magyar népet. 
Tavaly októberben kitörő örömmel hagyta ott békés történelmi tanulmá-
nyait és az első parancsra „minden áldozatra készen” indult tankjával 
Magyarországra, hogy „megmentse a magyar népet az ellenforradalmi 
támadástól, és a fehér terrortól.” 

Tankja azonban Verébtanyán elakadt. És ez lett a szerencséje a mese 
szovjet hősének és a szerzőnek is. Mert ha a tank nem akad el Verébta-
nyánál, Illés Béla sohasem írhatta volna meg ezt a történetet, amelyből a 
szelídlelkű szovjet tartalékos tiszt elbeszélése alapján kétséget kizáróan 
kiderül, hogy ellentétben a magyarok általános felfogásával, októberben 
igazi ellenforradalom volt Magyarországon. A szerző és a szovjet tiszt 
szerencséjére tehát a tank elakadt és hosszú ideig meg se tudták javítani, 
ami a szovjet tiszt és a szerző határozott állítása szerint eddig még soha-
sem fordult elő szovjet tankistákkal. Mi tagadás, Illés Béla se tagadja, 
hogy az elakadt szovjet tank tisztje és legénysége nagyon félt az ellenfor-
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radalmároktól. Féltek, hogy kezükbe kerülnek. De nem így történt ám! 
Verébtanya lakói eleinte bizalmatlanul figyelték a távolból az útszélen 
veszteglő tankot, de amikor megtudták, hogy nem ellenséges magyar ka-
tonák ülnek benne, hanem baráti oroszok, egyszerre fellelkesedtek. Etet-
ték, itatták örömükben a szovjet katonákat, sőt estére még vendégségbe is 
meghívták, őket. 

Azt esti vendégségen előkerült a tanya fiatal tanítónője, akibe a magya-
rok iránt rajongó szovjet tiszt az első pillantásra beleszeretett és egy sa-
rokba húzódva azonnal meg is tárgyalta vele a magyarországi politikai 
helyzetet. Mikola Moszkvában a Leningrád szálló tizenhatodik emeletén a 
tizenötös számú szobában – a helyet Illés Béla többször is hangsúlyozza – 
elárulta a szerzőnek, hogy Verébtanya nem nagyon tetszett neki. A házak 
szegényesek voltak, „olyanok, mint amilyenekben az ukrán parasztok 
huszonöt-harminc évvel ezelőtt laktak”. A szovjet tisztnek ez észrevétele 
nem véletlenül került az elbeszélésbe. Illés Béla agyafúrt módon így akar-
ta tudatni a magyar olvasóval, hogyha mi is negyven évig építjük a szoci-
alizmust, akkor nálunk is csupa olyan új házakban laknak majd a parasz-
tok, mint most az ukránok. Persze azért nem kell irigykednünk, Illés Béla 
megvigasztal bennünket, mert a szocializmus tíz esztendős építése során 
azért mi is haladtunk: a gróf és intézője eltűnt a tanyáról és a gyerekek 
azóta megtudták, milyen íze van a tejnek. Ha nem is volt minden rendben, 
ha még most is sok javítani való akad – ennyi bírálatot a forradalom után 
a legszocialista-realistább író is megengedhet magának a tárgyilagosság 
kedvéért – a verébtanyai parasztok az elmúlt tíz esztendőben nagyon elé-
gedettek voltak sorsukkal. Csóválták is a fejüket, amikor 1955–56-ban a 
pesti újságok arról kezdtek írni, hogy a parasztoknak ma sem jobb a so-
ruk, mint a háború előtt. Már majdnem meginogtak a szocializmusba ve-
tett hitükben, ha nem tör ki az „ellenforradalom”. 

Mikola Bogdanovics Nemcsenko Moszkvában elmondta Illés Bélának, 
hogy amikor október huszonharmadikán kitört a forradalom, a verébta-
nyai parasztok rögtön csak arra gondoltak, mi lesz, ha visszajönnek az 
urak. Amint Illés Béla Mikolától megtudta, aggodalmuk nem is volt alap-
talan. Legelőször a jószágigazgató tért vissza. De nem ám egymagában, 
hanem ahogy az ellenforradalomnak a marxista-leninista-sztálinista elő-
írások szerint a szocialista realista elbeszélésekben történnie kell, csend-
őröktől kisérve. A jószágigazgatót Illés Béla meséjében két csendőrtiszt 
és tizenegy csendőr kísérte, akik se szó, se beszéd, nyolc tanyasit azonnal 
véresre vertek, a párttitkárt pedig minden ok nélkül agyonlőtték és eltá-
voztak. 
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Mit csináltak ezután a verébtanyaiak? Illés Béla ezt is megtudta a 
jólértesült szovjet tiszttől. Az asszonyok sírtak-ríttak, a férfiak pedig ka-
száikat egyenesítették – „mintha Kossuh Lajos ideje tért volna vissza”. De 
nemcsak a kaszákat egyenesítették ám, hanem előszedték a második vi-
lágháború után eldugott fegyvereket is. Mert ha nem tudná a jámbor ma-
gyar olvasó, a parasztok a második világháború után azért dugták el a 
fegyvereket, hogy legyen mivel megvédeni majd a kommunista pártot, ha 
szükség lesz rá. 1945-től 1956 őszéig haláltmegvető bátorsággal rejteget-
ték a fegyvereket szeretett pártjuk és a kedves ÁVH- sok elől, vállalva, 
hogy Rákosi elvtárs akár fel is akasztassa őket tiltott fegyver rejtegetésért. 
Ennyire szerették a pártot. Ilyen előrelátóak, ilyen realisták, mondhatnék 
szocialista realisták voltak. 

De az igazi „ellenforradalmi” történet csak ezután kezdődik. Novem-
ber másodikán megjelent Verébtanyán Mikola-Bogdanovics-Illés Béla 
elbeszélése szerint a fiatal gróf is. Miért éppen november másodikán? 
Mert ekkor már koalíciós kormány volt, ami ugyebár nyílt ellenforrada-
lom. A fiatal grófot a változatosság kedvéért Horthy-tisztek kísérték, mi-
velhogy az ellenforradalomhoz nemcsak csendőrök, hanem Horthy-tisztek 
is kellenek. De amikor a gróf át akarta venni a hatalmat Verébtanyán, a 
parasztok megvillantották a kiegyenesített kaszák élét és a rejtekhelyekről 
előkapart fegyverek csövét. A gróf és a két Horthy-tiszt úgy megijedt, 
hogy azonnal autójukba vágták magukat és elrobogtak. Mikola 
Bogdanovics Nemcsenko már csak az „ellenforradalom” legyőzéséről 
értesülhetett Verébtanyán, amit talán még ma is fájlal, mert úgy szeretett 
volna résztvenni az „ellenforradalom” leverésében, de hát mit csináljon 
szegény, ha a magyar nép megelőzte. Illés Béla meséjében a kétszázezer 
szovjet katona és az ötezer tank a forradalom leveretésében csak afféle 
elhanyagolható mennyiség volt, amivel a kicsire nem néző szocialista 
realista írónak nem is érdemes komolyan foglalkoznia. Illés Béla nem 
szereti a véres harcokat, őt inkább az idillikus történetek érdeklik. Fővá-
rosunkat romhalmazzá lövő szovjet tankok közül ő csak egy elakadt bé-
kés szovjet tankra emlékszik. Novellája szerint a magyar gyerekek szere-
tettel simogatják az orosz tankot, mosolygó bizalommal körülveszik a 
csupajó szovjet katonákat és kézzel-lábbal magyarázva csak arra kérik 
őket, hadd simogassák meg sapkájukon a drága vörös csillagot. 

Röviden így foglalható össze Illés bácsi meséje az „ellenforradalom-
ról”. El kell ismernünk, hogy ez az írás igen figyelemre méltó mű. A sok 
hazug újságcikk után ez az első igazi mese az „ellenforradalomról”, A 
szocialista-realista mesemondás igazi remeke. A „Tizenkét tányér leves” 
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minden eddigi szocialista-realista műnél szocialista-realistább: egyetlen 
szava, de még a címe sem igaz. Nem értjük, hogy a Kortárs szerkesztői 
sok komoly és megfontolt írás mellett hogyan közölhették ezt az ostoba 
történetet. Az ilyenfajta írások közzétételével jóvátehetetlenül tönkrete-
szik a folyóirat remélt hitelét. 
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HATVANY BERTALAN 

Sziklay Andor Omár Kháyyám fordítása179 

Minden kor, minden nép misztikus irodalmának tán legvonzóbb sajátos-
sága, hogy a nyelvek és világnézetek sokaságában, de évszázadok és szin-
te mérhetetlen távolságok egységében mindenkor egyazon alapigazságok 
meghirdetését szolgálja. Ennek a jelképekbe öntött – s így közölhető – 
igazságnak pedig mindenkor az a magva, hogy maga az Igazság, a teljes, 
tökéletes, megélt Való, emberi szavakban közölhetetlen. Nem hiú parado-
xon ez, hiszen tudjuk, mily gyakran váltja a világirodalom, halhatatlan 
remekművekben, a jelképek nyelvére a jelenségek szavát. Egyazon felis-
merést hirdetnek a Mahábharata hőseinek küzdelmei, Izráel törzseinek 
vándorlásai, John Bunyan zarándokának viszontagságai, Krishna szeret-
kezései, Krisztus szeplőtlen fogantatása és feltámadása, Csuang-tzë pil-
langója – és a sátorműves Omár kotyogó boroskorsója ... 

Omár Kháyyám, a szúfi – szabadgondolkozó – perzsa költő a Kr. u. 
XI. és XII. századok fordulóján élt. Négysoros versei – „ruhái”, 
többesszámban „rubáiyát” – ma már a világ minden irodalmának kincsei. 
Ámde mélységesen jellemző az emberi elme különös utakra, milyen te-
kervényes ösvényt követtek e versek nyugati változatai. A költő nevét és 
művét már a XVII. század óta ismerték az angol tudósok, de közkinccsé, 
az angol irodalom szerves részévé csak a XIX. század második felében 
vált a „Rubáiyát” kötete, Edward: Fitz Geráld „utánköltése” nyomán. En-
nek tudható be, hogy az európai olvasók nagy része ma sem Omár 
Kháyyám verseit, hanem Fitz Gerald költői művét ismeri, a „Rubáiyát” 
nevén, Nyugat nyelvein. Ebben magyar irodalmunk sem kivétel: Szabó 
Lőrinc tollát is Fitz Gerald versei irányították klasszikus magyar 
Rubáiyát-fordításában, nem pedig a középkori perzsa költő misztikus ih-
lete. 

Hálával kell tehát adóznunk Sziklay Andornak, a tudós amerikai ma-
gyar írónak, hogy most, hosszú évek lelkiismeretes, gondos munkája után, 
nem Fitz Geraldot, hanem magát a régi perzsa sátorkészítőt szólaltatta 
meg magyarul. Nagyon helyesen jegyzi meg Sziklay előszavában, hogy 
veszedelmesebb kísértés nem is érheti a fordítót, mint a vers szépségére 
való törekvés az értelmi hűség feladása árán. Az az érzésünk, hogy 
Sziklay a helyes utat választotta: az olvasó perzsa tudás nélkül is bízvást 
elhiszi – különösen az új fordításnak Fitz Gerald szövegével való össze-
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hasonlítása után –, hogy Sziklay Andor hűségesen követte a perzsa költő 
művét kellemes, kifogástalan magyarsággal gördülő, s az elvégzett munka 
nehéz voltát csak oly ritkán eláruló verseivel. A fordítás bősége, gazdag-
sága szinte páratlan: Sziklay több mint kétszer annyi Omár-szakaszt gyűj-
tött egybe a könyvében, mint Fitz Gerald a „Rubáiyát” ú.n. „végleges” 
kiadásában. 

Az eksztázisnak – a közölhetetlen Élménynek – közölhető jelképe 
Omárnál is, mint annyi más misztikus költőnél, az ittasság és a szerelmi 
mámor önkívülete, s e kettő közül is, elsősorban a bor „igazsága”. Mind-
két jelkép ősrégi eredetű: aligha találunk az egész történelemben oly né-
pet, amely nem ismerné az „Istennel ittas” ember fogalmát, s az ember-
párok szerelmi vágyának beteljesülése is úgyszólván minden hagyomány-
ban a kozmikus Erővel való egyesülés testi másának számít. 

Ámde tudjuk, mily gyakran olvadt egybe az emberi elme ébredezésé-
nek hajnalán a jelkép és a cselekedet: India és Irán legősibb, még közösen 
árja, hagyományai dicsőítik a szentelt ital szent részegségét. Még az ital 
neve is közös eredetű: India bráhminjai a „Szórna”, Irán mágusai a 
„Haóma” ittasságában nyilatkoztatták meg isteneik akaratát. Sziklay sze-
rint a bor, a csapszék, Omárnál már tiszta jelkép, hiszen az Iszlám tiltja a 
szeszes italok élvezetét. De az Iszlám arab vallás, s ez az idegen hit csak 
mélységes módosulások árán volt képes a perzsa mágusok földjén gyöke-
ret verni. Az arab hódítók mohamedán vallásába Zoroaszter üldözött tana-
it szinte lopva becsempésző perzsák vezető szerepet játszottak az Iszlám 
nagy szakadásában, az „eretnekség” – a ,,shia” – megteremtésében. S a 
muzulmán misztikának, a szufizmusnak – a „szabadgondolkodók” kon-
templatív szektáinak – azóta is Irán volt mindig a melegágya. Jellemző, 
hogy az arab képzőművészet mindig hűségesen követte a Próféta paran-
csát s elkerülte az élőlények ábrázolását, de a perzsa műveltség minden 
országában – még az „orthodox” „szunnita” Timur-ivadékok birodalmai-
ban is – mindig virágzott a tisztán iráni eredetű miniatűr-festőművészet. 
Ennek az analógiának alapján tán elképzelhetjük azt is, hogy Omár, 
Szaádi és Hafiz korsóiban nem csak az istenkereső jelkép bora kotyogott. 
A jelképeket anyagiasitó hagyományoknak szívós az élete: miért ne vált 
volna valóságos szőlőnedvvé, a szufi költők asztalán, az egykori mágusok 
„haóma” itala? 

Ugyanez állhat, bizonyos mértékben, Omár erotizmusára is. Mi itt a 
jelkép, mi a valóság – nehéz azt megmondani, hiszen Indiában, hogy csak 
egy példát említsünk, egyes szekták ma is még szószerinti értelmében, és 
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nem lelki szublimációban, igyekeznek követni az istennővel párzó alkotó 
istenség tanításait... 

Persze nagyon is könnyű dolog indiai párhuzamokat keresni és találni 
a perzsa misztikában. A két rokonnép műveltsége gyökereiben is rokon, s 
a történelem viszontagságai során számtalanszor kereszteződött, vegyült 
India és Irán sorsa. „Tenmagad vagy ez”, mondotta egykor India egyik ősi 
Mestere: „ki a Fazekas és ki a Fazék?” kérdi Omár. „A Mennyország s a 
Pokol én vagyok”, és „mindaz, mit itt kutatsz, tebenned van”, mondja a 
sátorműves, de nyissuk csak fel a „Boldogisten Énekét”, (Bhagavad Gita) 
az indiai „felismerés” bibliáját – az sem mond egyebet. 

De abban a kívánságában, hogy „hadd szabaduljak magamtól kicsit”, 
nem csak az indiai misztikusoknak, hanem Kelet és Nyugat minden 
kontemplativ elméjének testvére Omár. És ami egyenesen megdöbbentő s 
mire nem az emberi történelem, hanem csak a végső Élmény azonossága 
adhat magyarázatot, az a Rubáiját egyes szakaszainak a perzsa világtól 
annyira idegen kínai elmélkedők írásaival való közössége. Így Sziklay 
fordításának egyik négysorosában ezt olvassuk: „asztalom- s ágyamtól 
elvált az ész”. Ezt Csuang-tze durvábban így mondotta egykor „okádd ki 
eszedet”. Vagy mindjárt a kővetkező szakaszban: „'Van' és 'Nincs', szokás 
és szabály szerint, vagy 'Le' és 'Föl' anélkül – csak legyint az ember” – 
vajon nem világos-e ennek a két sornak a Tao-Të King nem egy versével 
való egybehangzása? Itt nincs más magyarázat: nem az emberi szavak 
cserélnek itt nyelvet, hanem az Élmény egysége töri át az emberi szókincs 
falait... 

Hadd idézzünk végül, egy egészen más szempontból különösen figye-
lemreméltó verset Sziklay fordításából: 

„Pokol tüzét én könnyen szenvedem,  
ha rokonlélek ég együtt velem. 
Csak durva idegen ne légyen ott,  
mert azzal együtt lenni gyötrelem!” 

Emlékezzünk Jean-Paul Sartre nagysikerű darabjának, az „Huis Clos”-
nak híres, oly gyakran és valóban méltán idézett mondatára: „l'Enfer, c'est 
les autres” Az ú. n „exisztencializmus” költőjéről aligha mondhatnók, 
hogy különösebben hajlanék a misztikus elmélkedésre: vajon hol keres-
sük e meglepő találkozás magyarázatát? 

Az Occidental Press Könyvkiadó (Washington, D. C., U. S. A.) és a 
bécsi P. Strohal nyomda tetszetősen méltó formát adtak Sziklay Andor 
könyvének. Csak azt sajnáljuk – s ezt nem hallgathatjuk el, hogy Radó 
Antal illusztrációit nem tudjuk méltatni. „De gustibus non est 
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dispntandum” – lehet, hogy e sorok írójának művészeti ízlésében van a 
hiba... 
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BORSODY ISTVÁN 
Jászi Oszkár utolsó műve180 
Oscar Jászi and John D. Lewis, Against the Tyrant: The Tradition and 
Theory oí Tyrannicide, Glencoe, Illinois: The Free Press, 1957.IX, 288 
pp. 

 
Az utolsó kézirat, amin Jászi Oszkár dolgozott, tanulmány volt. Károlyi 
Mihályról. Közben emlékirataival is foglalkozott. Mind a kettő befejezet-
len maradt. Az emlékirat töredékeit a Látóhatár közölte, s reméljük egy-
befűzve is meg fog jelenni; a Károlyi-kézirat nem, jutott el abba a stádi-
umba, hogy kiadására lehetne gondolni. Utolsó befejezett könyvét Jászi 
hosszú évekkel ezelőtt írta, s halála előtt két évvel rendezte sajtó alá. De a 
benne elmondottak mindvégig élénken foglalkoztatták. S ez; volt a szó 
szoros értelmében is utolsó műve; a könyv halála napján, 1957 február 
13-án jelent meg. 

Az utolsó mű méltó megkoronázása Jászi Oszkár élete munkájának. 
Témája a „zsarnokgyilkosság” – tágabb értelemben: a szabadság küzdel-
me a zsarnokság ellen, A könyvet Jászi volt tanítványával és későbbi kol-
légájával, John D. Lewis-szal, az Oberlin College tanárával együtt írta. 
Lewis professzor a zsarnokgyilkosság korábbi elméleteit, tárgyalta a gö-
rögöktől és rómaiaktól a, tizenhetedik századi Angliáig; Jászi a zsarnok-
ság újabb formáit elemezte napjainkig és az ellenük folytatott küzdelem 
problémáit részletezte. 

A könyv megírásához a huszadik század zsarnokságai adták az indíté-
kot. Mint a szerzők az előszóban mondják: Élie Halévy francia történész 
már 1936-ban megjelent munkájában felhívta a figyelmet arra, hogy a 
huszadik század diktatúrái tulajdonképpen tirannizmusok, mert nem át-
meneti egyeduralmat teremtettek, ami a „diktatúra,” pontos értelme, ha-
nem újfajta állami és társadalmi rendszert hoztak létre, aminek a „tiran-
nizmus,” vagyis a „zsarnokság” elnevezés felel meg jobban. Ezt az újfajta 
jelenséget – nevezetesen a fasizmust, nácizmust; és a kommunizmust – a 
korlátlan terrorizmus jellemzi, a civilizált emberiség vallási és erkölcsi 
alapjainak megsemmisítése, az intézményes, zsarnokság, amely a beszer-
vezett erőszak eszközeivel, rendőrséggel, hadsereggel, bürokráciával tart-
ja fenn gyilkos uralmát. A modern zsarnokság megszervezettségének ará-
nyában csökkent a zsarnokság elleni harc lehetősége. Nemcsak a zsar-

                                                           
180 Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 1. számában. 
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nokgyilkosság vált nehezebbé, vagy szinte lehetetlenné a zsarnokot kö-
rülbástyázó biztonsági rendszabályok miatt, hanem a zsarnokságra be-
szervezett és a zsarnokság korruptságával átitatott társadalomnak a sza-
badság jegyében való megváltása – ami a zsarnokgyilkosság erkölcsi lé-
nyege – szintén sokkal nehezebb lett. Ezzel kapcsolatban a könyv, a Jászi 
által írott részben, részletesen foglalkozik a Hitler elleni német ellenállási 
mozgalmakkal, nagy elismeréssel adózván azoknak a németeknek, akik a 
hitleri zsarnokság megdöntésének heroikus feladatára vállalkoztak. 

A két szerzőnek történelmi anyagban és kommentárokban gazdag 
munkáját, nem lehet rövid recenzióban kellőképpen ismertetni. Minket 
most Jászi Oszkár gondolatai érdekelnek, s főként azok, amelyek a kom-
munista zsarnokságra vonatkoznak. 

A zsarnokság huszadik századi formáit (fasizmust, nácizmust, kom-
munizmust) vizsgálva, Jászi elismerte ezeknek a totalitárius rendszerek-
nek a hasonlatosságát. De ugyanakkor felhívta a figyelmet a különbségek-
re, mindenekelőtt a kommunizmus sokkal nagyobb erejére. Ez szerinte 
abból ered, hogy a kommunizmusnak részletesen kidolgozott ideológiája 
van, másrészt, hogy a kommunisták, az általuk elkövetett minden borza-
lom és kegyetlenség ellenére, fenn tudták tartani a humanista törekvés 
látszatát. Ezért látta Jászi a szabadság küzdelmét különösen nehéznek a 
kommunizmus ellen. Ezért sürgette a demokratikus világ őszinte és teljes 
erkölcsi, vallási és szellemi megújhodását. Mert, mint írta, „A Nyugat új 
erkölcsi élan nélkül nem lesz képes olyan lelkesedésnek a felgerjesztésé-
re, amire szüksége van, hogy hatásosan szembeszálljon a kommunizmus 
eltorzított ideáljaival.” 

Számbavéve a Nyugat mai helyzetét, Jászi a szabadság jövőjét borús-
nak látta. Mégis gondolatmenetét a Homo Líber-be vetett hitvallással zár-
ta, be. Válaszul a csüggedőnek és kételkedőknek, akik. a kommunizmus 
alatt felnövő új nemzedéket elveszettnek vélik, Étienne de la, Boétie, a 
tizenhatodik századi francia humanista érveivel válaszolt. A szabadság-
nak végülis győznie kell a természet törvénye szerint, mert „lelkűnkben 
hordozzuk az értelem magját,” mert „mindig születnek jobbak, mint a 
többiek,” mert „a szolgaság rendszere önmagát teszi tönkre az uralmon 
lévők korrumpálódásával”, mert „a gonoszok közt csak összeesküvés van, 
nem társulás; ők csak félni tudnak egymástól, de nem tudják szeretni 
egymást; ők nem barátok, csak cinkosok.” Ezek az érvek, fejezte be Jászi, 
elég erősek ahhoz, hogy higyjünk a szabadságnak a szolgaság fölötti győ-
zelmében. 
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Jászi Oszkár utolsó művének utolsó szavaiból a szabadságharcos ren-
díthetetlen hite csendül ki. Szavainak hitét a szabadság ügyéért megalku-
vás nélkül végigharcolt életével váltotta meg. Hite mutasson példát és 
adjon erőt a zsarnokság ellen küzdőknek, 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Egy év múltán181 

– Még egyszer a húszévesekről – 
 
Kevéssel a magyar fiatalok kimenekülése után, 1956 karácsonya körül azt 
mondta egyik jó koponyájuk, hogy küldetésükben a lengyel Mickiewicz 
missziója támadt fel magyar értelemmel. Egy év múltán, karácsonykor 
ugyanez a fiatalember, mint letelepült oxfordi diák megemlítette, hogy a 
szünidőben elmegy falura Yeats, T. S. Eliot és Cummings verseivel. Há-
rom olyan költővel, aki még az angoloknak is fejtörést, ha éppen nem 
szédülést okoz. Birtokbavételük jobban emlékeztet egy átkeléshez a sark-
övi világrészen, mint nyári vitorlázáshoz a pezsgő Földközi Tengeren. 

A két mondat között egy angol esztendő csendes munkája húzódik 
meg. Mint a buzgó kicsi hódak, minden óra,, minden nap, minden hét 
hordott valamit arra a töltésre, amely a magyar lelkialkatot az angolhoz 
hidalta s összebékítette a magyar és angol észjárást Az első mondat 
messzianisztikus hitvallás volt olyan ember szájából, akit egy országos 
lelki robbanás előbb a budapesti gyűléstermeikbe, utcákra és terekre lö-
kött s aztán kitaszított a nagyvilágba. A másik mondat az óramutatóra 
szerelt tanulmányi fegyelem híradása volt az önként vállalt munkáról. 

Mickiewicz Ádám messiási küldetése s az általa gyújtott ének milliók-
ban éltette a lelket, nemzedékekben szította a reményt, de nem volt egé-
szen veszélytelen. Hozzászoktatta honfitársait a lelki magasfeszültséghez, 
ahhoz, a szent önkívülethez, amely végválságok idején csodálatos áldoza-
tokra – földalatti csatornaharcokra – képes, de a mindennapi életben köl-
csönösen bénító nagy indulatok közt morzsolódik szét. Minden misszió-
tudatnak megvan ez a hátulütője, különösen, ha száműzetésben virul ki s 
onnan viszik haza. Mickiewiczet párisi számkivetésében, a szegénység 
kopár sziklájáról a korabeli romantika hullámtaraja sodorta ki a látomások 
nyílt tengerére. Olyan korban élt, amikor a hitevesztett ember politikai 
evangéliumokba menekült a frissen sajgó vallásos hiányérzet elől s kü-
lönböző demokratikus és nemzeti misztikákhoz folyamodott, pótlékul a 
kereszténység helyett, amelynek letépett, lombos nagy ágai a pusztító 
világnézeti vihar után nyílt sebeket hagytak a lélek csupasz, törzsén. Ilyen 
misztikus vallásos pótlék volt Mickiewicz s a többi romantikus bujdosó 
fenkölt nacionalizmusa is. De a fájdalmas, hányatott zarándokút boldogító 
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végén: a kiegyezéskori Magyarországon s a két háború közt az önálló 
Lengyelországban már csak gőg, türelmetlenség, hiúság és hencegés ma-
radt meg a hajdani szentséges és fenkölt látomásból. 

A mai nyugati gondolkodás elidegenedett a metafizikától, nem nagyon 
foglalkoztatják teológiai viták s nem fordul pótvallásokhoz; keresztények 
és hitetlenek betű szerint ezek vagy azok, Nem kedvez a légkör se a poli-
tikai misztika, se a kollektív küldetéstudat számára. Keresztényeknek és 
hitetleneknek, jobboldaliaknak és baloldaliaknak, konzervatívoknak, libe-
rálisoknak és szocialistáknak egészen más a gondjuk. A gondban egyetér-
tenek, csak a kiút körül van vita. Nyugaton az a gyötrő gondja minden 
értelmes embernek, hogy miképp lehet kimenteni az egyént a modern 
tömegélet összeroppantó kígyógyűrűjéből, hogyan lehet megszabadítani 
attól a, társas magánytól, amely őrjítőn ránehezedik a nagyvárosokra. 
Kommunista, országokban egyenesen az államhűség próbája,, hogy a 
megsemmisülő egyén rajongjon a megsemmisítő erőkért; a, fuldokló lé-
leknek imádnia kell a rákszerűen terjedő közösséget. Ebből a muszájból 
aztán titkos erényt kovácsol az üldözött egyén s állandó forradalmi ké-
szültségben vagy cinikus tagadással fordul a, rendszer ellen, amelyet kül-
színre ujjongva bámul. Valóságos életeleme a virrasztó lázadás s néha 
csodálatosan fölhevíti életerejét, mint például a magyarokét 1956-ban. 
Nyugaton azonban, ahol bevallható az egyéni lélek és élet körül tornyosu-
ló halálveszély, a kollektivumok rákos elharapódzása,, sokkal mélyebben 
belelátnak a kérdés elrémítő útvesztőibe. Szabad népek körében is terjedj 
a közösség hatalma, de erőszak nélkül s anélkül, hogy hazug hitvallást 
kényszerítene áldozataira, Következésképpen sokkal jobban lehet látni 
magát az áldozatot, milliós tömegekbe ékelt magányával. Nemcsak látni 
lehet, hanem, az, oldalán szabad érezni. A legjobb elmék, a legéberebb 
lelkiismeretek töprengésükben az, emberi sorson ismerve nem–ismerve 
folyton megszenvedik József Attila szivettépő sorait: 

Ó emberiség, kit törött anyám  
szenvedni szaporított és nem értett!  
 nem rettenek születni újra érted,  
te két milliárd párosult magány! 

S mivel a veszély kimondható, a betegséget pedig nem kell egészség-
nek hívni, hazugul engedelmes kiszolgálása vagy titkos kijátszása helyett 
a legyőzésén gondolkoznak. Még a Nyugat szellemi mozgalmaitól elszi-
getelt Magyarországon is tudják, hogy az exisztencialista irodalom pár év 
előtt az egyén kétségbeesésének volt a könyörtelen látlelete, a megsem-
misülő egyén kihívó, de nihilista szembenézése volt vigasztalan sorsával, 
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a tőle független s életét intéző erőkkel. Jellemző, hogy míg ennek a látle-
letnek a birtokában Nyugaton túl is akarnak jutni a puszta felismerésen – 
vagyis az exisztencialista, irányon –, amely a kétségbeesés kimondásával 
teljesítette feladatát, fegyverbe szólítva az erős lelkeket a kétségbeesés 
ellen, a vasfüggöny mögötti fiatalság éppenséggel kapva-kap rajta a szín-
padon, ha feljut oda, efféle darab, könyvekben, ha, ráteheti kezét ilyen 
művekre. Ez a nihilizmus fejezi ki helyettük képviseletileg az egyén el-
nyomott lázadását, az embertelen kollektív hatalom ellen, amelynek – 
külszínre – hamis imákkal s a bőrét féltve behódol. 

Egy évvel a menekülés után a lélekben legjobban egyetértő barátok is 
vitába keverednének az otthonmaradottakkal, ha, összetalálkozhatnának 
valami repülő szőnyegen vagy mennyei kávéházban. S a vita, nem, a val-
lásról folyna, mert keresztények és hitetlenek megmaradtak annak, ami-
nek kijöttek s még kevésbé a szocializmusról, mert a, fiatalok közül sen-
kise tagadta, meg azokat a, pontokat, amelyeket a Műegyetem, a, Bem és 
Petőfi szobor immár megszentelt októberi háromszögében a nép megkér-
dezése után a, nemzet tudomására adott. A vita magáról a Nyugatról foly-
na. Gondolkodásmódjáról, lelki habitusairól, meg–megífjuló hagyomá-
nyairól, vértelen forradalmairól, egyszóval arról a keskeny földsávról, 
amely elvont, meseszerű képekben úszik, a hazájukban maradt legjobb 
szándékú fiatalok előtt, az emigráns fiatalok ellenben kitapasztalták, tíz 
ujjukkal körültapogatták s amelybe – hogy úgy mondjuk – szépen belerá-
zódtak, mint vékony füzetek a nagy kötetekkel zsúfolt könyveszsákba. 
Sose feledjük, hogy a kikerült fiatalok nincsenek többé jobbágy telepek-
hez kötve; egy év leforgása alatt a londoni diák megfordult Brugesben, 
Firenzében, Amsterdamban, a párisi diák Zürichben és Athénben, az ox-
fordi Heidelbergben és Strasbourgban, a bristoli Parisban, a turini, genfi, 
louvaini és upsalai Londonban. S az a tapasztalat, amit a, befogadó földön 
vagy útközben szereztek merőben más, mint eredeti ábrándos elképzelé-
sük vagy az otthonmaradt évtársak, hol túl világos, hol túl sötét, de min-
denképpen „túlexponált,” felfogása,. A Nyugat nem valami politikai vagy 
katonai egység, távolról sem egyöntetű társadalmi képlet, tele van hibák-
kal, hiányokkal, ellentmondásokkal, naponta rászorul a kritikára s meg is 
kapja; a fiatalok kíméletlenül odadöfnek. De mindig lefegyverzi őket, 
amikor az Emberről van szó. Nagy betűvel írva, ahogy Ady Endre tette, 
sokfajta modorossága közben ezt az egyet mindig őszinte áhítattal. A 
Nyugat a világnak az a sarka, ahol más világtájakhoz mérve kimért, rideg, 
gépies emberek nagyobb becsben tartják az, emberéletet s többet tudnak 
egymás kímélni való méltóságáról, mint a világtestvériségtől és világ-
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megváltástól dagadó rendszerek, amelyekben egekig tornyosulnak a hul-
lák vagy az élők köré vont drótsövény. Mikor a, fiatalok helyükre találva 
az új légkörben hozzászoktak az óraműszerű munkamódszerhez, új élet-
formájuk által a nagyobb embertisztelethez is hozzászoktak s olyan nemes 
szolgálatra adták magukat, amelynek csak másodlagos a politikai és tár-
sadalmi, de elsőrendű az emberi jelentősége. Mickiewicz részleges felál-
dozása Yeats és Eliot részleges javára egy homályos körvonalú, nemes 
küldetéstudatot telít meg ésszerű humanizmussal. 

De a hasonulás, átállás és önkéntes átnevelődés nem elpártolás és nem 
elidegenedés. Néhány tudathasadásra hajló s ingatag egyensúlyú szeren-
csétlen kivételtől eltekintve senkibe se történt összetűzés – jobb szó híján 
– az asszimilálódás és disszimilálódás között. A kint élők nem vették le 
vigyázó és féltő szemüket a hazáról, a haza dolgairól, talán még kevésbé, 
mint az átmeneti fásultságba süllyedő otthonmaradottak. Sokukhoz eljut 
jóformán minden új magyar könyv, amiből ugyan nem mindig okoskod-
hatnak, hiszen a kiadók nyomdaszíjait még a reformkori lendület futtatja s 
a kiadványok jelentékeny hányada politikamentes vigaszverseny évekig 
mellőzött írók közt. De eljutnak a lapok is s azokból már sok mindent 
megtudnak; honfitársaiknál nagyobb látókörrel, félelem, nélküli, higgadt 
elmével figyelhetik a magyar nép gerincvelejébe döfött bénító szúrásokat. 
Figyelő és féltő tekintetük tele van irgalmatlan ítélettel is. A mai rend-
szerben nemcsak útszéli kocsmatöltelékek hatalmi garázdálkodását, írás-
tudatlan hintáslegények szolgatetteit vetik meg, nemcsak az idegen hódító 
kiszolgálását s a tehetetlenül halmozott mészárlást, hanem a szocializmus 
elárulását is. Mindenekelőtt éppen azt. 

Tudott dolog a vasfüggöny mindkét felén, hogy a magyar forradalom 
példátlan kísérlet volt a. párturalomtól megszabadított szocializmus meg-
teremtésére s egyúttal a tehetetlenül összeakaszkodott hatalmi világtöm-
bök fellazítására,. A magyarság végre nem maradt le a történelem mögött 
s nem vágott eszeveszetten eléje, az esedékes történelmi óra kívánságát 
teljesítette, mint a racionalista nyugati népek, amikor nosztalgiák és láto-
mások, a múlt és jövendő kétoldalú kísértései közt egyenesen magukhoz 
ragadják a jelen pillanatot. A magyar nép ez egyszer élni tudott a jelennel 
és ha a szó nem volna rosszízű, mert hajdan egy kétszínű kufár balkáni 
politikus használta, éppen a magyarok ellen, azt mondhatnók, hogy példát 
adott, a határok spiritualizálására a megkövesedő táborok közt. Ez a kí-
sérlet vérzett el a szovjet tankok alatt, ez a kísérlet állít naponta vértanú-
kat a vallató cellákban. S ez a páratlan kísérlet az, amelynek megőrzésére 
vállalkozik a Nyugaton élő magyar fiatalság, hideg fővel, új munkamód-
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szerével, folyton táguló látókörrel. Nem véletlen, hogy – amennyire tud-
hatjuk – a letargikus magyar élet csak napokig pezsgett föl Bibó István 
emlékiratától, a Nyugatra került fiatalokat ellenben hónapokra, felvilla-
nyozta, önvizsgálatra,, helyeslésre, bírálatra, vitákra mozgatta, meg, ép-
pen azért, mert a magyar forradalom történetfilozófiai értelme ebben a 
gyakorlatias tanulmányban van lefektetve. Még az ellentmondók is felis-
merték rajta a nyugati kultúra igazi bélyegeit. Függetlenül az, emlékirat 
politikai tételeitől, Bibó István higgadt, türelmes és ironikusan tiszta szel-
leme egy oxfordi angol tanár színvonalán és emberségével fejezte ki azt a 
humanizmust, amely a messzianizmusról a kutatásra áttérő magyar fiatal-
ság legnagyobb tapasztalati élménye Nyugaton. 
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HATÁR GYŐZŐ 

Tizenkilenc nap182 

(George Urban: The nineteen days. Salvador de Madariaga előszavával, 
362 oldal, London, 1957, Heinemann–kiadás.) 

 
A külföldinek, ha nincs is érzelmi kapcsolata a magyarsággal, lebilincselő 
lektűr, a magyarnak megrázó nemzeti epopeia Urbán György könyve. 
Oldalairól tömegével áradnak az adatok, események, dokumentumok. 
mintha a szerző szántszándékkal, tisztelettudóan háttérbe akarna vonulni a 
forradalom, – az újkor legklasszikusabb forradalmának prezenciája előtt. 
Mint ahogy a forradalmi Budapest utcáin barangolva, az, egyes ember 
beleolvadt a személyfölötti nemzeti géniuszba és akárki sokszorosította–
ragasztotta–szórta, ki céduláit a forradalmi utcán, a csepeli munkástól az 
egyetemi tanárig, a szálegyenes diáktól a kenyérért álló, töpörödött anyó-
káig mindenki egy szívvel szólalt s egy nyelven beszélt, ugyanazon a tü-
zes, nyelven, úgy sikerült a, könyv szerzőjének, eggyéolvasztani a nemzet 
forradalmi géniuszává és szószólójává lenni anélkül, hogy bárhol előlépne 
s megszólalna első személyben. Az imponáló személytelenség mögül 
azonban minduntalan elősugárzik Urbán György nagy szabadságszenve-
délye, „nem középiskolás fokon” értelmezett patriotizmusa és kiérlelt 
történelemszemlélete. Mesteri jellemzését adja az események fókuszába 
sodort szereplőknek, erényeikkel–hibáikkal, következetlenségeikkel, he-
behurgyaságaikkal és egész politikai arcélükkel egyetemben. Igaz, hogy 
nincs is élesebb rivaldafény, mint a forradalom tüze – egy olyan forrada-
lomé, amely a világ első, valóban szocialista forradalma volt s amelynek 
soha nem lesz szüksége utólagos célirányos átmázolásra vagy titkolt szép-
séghibái eltussolására, mert nem, dróton rángatott bábok, meghazudott 
tömegek, propagandaműhelyében készült indulat-kulisszák forradalma 
volt, hanem országos népfelkelés. Urbán György mesterien ábrázolja a 
cinikusan elvakult, „tudományosan” ostoba Gerő Ernőt, aki egy más Ma-
gyarországot talált, mint amit alig tíz, napja otthagyott és valószínűleg 
csak hetekkel, szovjetunióbeli dolgozószobájában fogta fel, hogy orszá-
gos népfelkeléssel állott szemben; Kádár Jánost, aki szemforgató módra, a 
töredelmes bűnbánat hangján igyekezett szépíteni azon a tényen, hogy a 
magyarországi általános választások során a kommunista párt kibukik a 
politikai pártok sorából, amikor rezignáltan bejelentette: „kis párt le-
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szünk”, de Münnich Ferenccel együtt előkészítette árulását s oly ügyesen, 
hogy arról még felesége sem tudott; a szerző világosan látja Münnichet, 
az oroszok bizalmi emberét, akiben Nagy Imréék ugyancsak jóra, bízták a 
tárgyalásokat; Nagy Imrét, aki nemcsak hőse, de kiszolgáltatott áldozata 
is volt az, eseményeknek, hiszen a létében fenyegetett ÁVO pajzsul rán-
totta maga elé s neki gyenge fizikumával vállalnia-hordoznia kellett azt a 
szimbólumot, amivé 1953 óta kinőtte magát; jól látja, Kéthly Anna szere-
pét, Mindszenty méltóságtudatos, de oly kevéssé politikus megnyilatko-
zását, amelyet aztán a, szovjetbérenc tábor utóbb nem késett felhasználni 
ellene és a forradalom ellen – valóban, e nyilatkozat után a mártiriumát 
végigjárt egyházfejedelem alkalmasint ugyancsak csodálkozott volna, 
hogy a gyárak szövetkezeti köztulajdonbavételét a forradalmi munkások 
komolyan gondolják; jól látta a volt partizán, Maléter Pál regényes figurá-
ját: s végül és nem utolsó sorban a faltörőkos szerepét játszó reformista 
ifjúságot. 

Egyenesen megrendítő oldalai a könyvnek, ahol párhuzamosan közli a 
szabadságharcos rádióállomások adásainak jegyzőkönyvét a moszkoviták 
adásaival. Attól a perctől fogva, hogy ismét megszólal az éteren a 
jólismert undorító hang (szombathelyi adó, november 4: „magyar munká-
sok! az ellenforradalmi kormány lemondott” stb.) addig, amíg az utolsó 
kétségbeesett segélykiáltás is elhallgat (ismeretlen adó, november 9: haté-
kony beavatkozást, amíg nem késő! Kérve-kérünk, mentsétek meg hazán-
kat!) – mindenki újra átélheti azt a rádiópárbajt, amely – mint valami 
meg-megújuló Katalaunum – a forradalom után még tovább folyt a leve-
gőben, 

„A szabadság nem, puszta politikai eszme, hanem az ember elsődleges 
szükséglete'” – írja Madariaga, előszavában; és ez olyan igazság, amelyet 
százával felküldött sputnyikok sem tudnak homályba borítani. Salvador 
de Madariaga, világhírű spanyol filozófus és publicista, előszava vezeti be 
s gazdag, szemelvényes függelék zárja a kötetet; angol szemtanúk vallo-
másai, egykorú rádiókommentárok, végül a szovjet kormány 1956 októ-
ber 30-iki kétszínű közleményének szövege, a szovjet csapatok visszavo-
násának hazug ígéretével, 

Az Egyesült; Nemzetek ötösbizottságának jelentésétől eltekintve, a 
magyar forradalomról egész sereg kiadvány látott napvilágot, Mitchener, 
Dawidson, Mikes, György, Beke László angol nyelvű, Faludy–Pálóczi–
Horváth–Tatár németnyelvű, Fossati olasznyelvű könyvétől Platthy Jenő 
japánnyelvű könyvéig s ez a lista korántsem, teljes. Csatlakozunk, David 
Floyd-nak a Daily Telegraphban tett ahhoz a megvilágításához, hogy a 
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magyar felkelés az újkor legjobban dokumentált forradalma, Hadd tegyük 
ehhez hozzá, hogy félévszázad múlva,, ha majd a történetíró vissza akar 
nyúlni a kor hiteles forrásmunkáihoz, megítélésünk szerint: Urbán 
György könyve az elsők között jöhet számításba. 
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HORVÁTH BÉLA 
Blaise Cendrars hetven éves183 

Blaise Cendrars első nagy műve, a „Newyorki húsvét” több mint negyven 
esztendeje jelent meg. Ez. volt az első kubista költemény, amelynek igen 
nagy hatása volt a század elején kialakult modern költészetre, sőt később 
a szürrealistákra is, noha Cendrars csillagát éppen a szürrealisták halvá-
nyították el. André Breton és barátai túlhaladtak a kubizmuson, és 
Cendrars egyedül maradt. A költő most hetven éves. Ha több mint negy-
ven év távlatából megvizsgáljuk művét, elfogulatlanul meg kell állapíta-
nunk, hogy valódi lázadó volt: műve ma is érvényes és hiteles. A század-
forduló irodalmi forradalmárai közül talán ő az egyetlen, aki csakugyan 
maradandót alkotott. Cendrars megtagadta, a klasszikus formákat, de nem 
úgy ám, mint annyian mások, akik a tökéletes versek helyett rossz verse-
ket kezdtek írni, rút rímeket és botladozó ritmusokat. Cendrars új költői 
világot, új nyelvet, új stílust teremtett. Ez egészen az övé volt. Élete és 
művészete a. legkiáltóbb bizonysága annak, hogy az irodalom az életnek 
egy módja. Bizonyos, hogy nem ismerte Szalézi Szent Ferencnek, az írók. 
védőszentjének tanácsát: „Írni és élni, – legyen egy és ugyanaz, tisztelt 
uraim!” Nem ismerte e tanácsot, de végbevitte egész életében és művé-
ben. Kétségtelenül ő volt a század legnagyobb kalandora. Nem, hiszem, 
hogy van még egy modern író, akinek kalandosabb élete lett volna, mint 
neki. 

Az ősz költőről, annyi nagyszerű kaland hőséről, az utolsó esztendők-
ben egyre kevesebb szó esett. De nemrég ismét megszólalt a nagy mester. 
Kiadta „Blaise Cendrars vous parle” című könyvét, amelyben visszaem-
lékezéseit közli. Nagy érdeklődést keltett a kalandor költő műve, amely 
egy nyugtalan és érdekes irodalmi korszakról ad számot, Cendrars való-
ban sokat mondhat életéről: ebben különbözik a nála jelentősebb íróktól, 
akik megmaradtak íróknak és elfeledtek élni. Gyermekkorát Egyiptom-
ban, Angliában és Svájcban töltötte. Kilenc éves volt, amikor már ismerte 
Londont, Genovát, Posilippot és Brindisit, mint Nerval, akit később min-
taképének választott. Tizenötéves korában elhagyja, a, szülői házat, Né-
metországba megy, megismerkedik egy varsói kalandorral és gyémánt-
csempésszel, Ragovinnel, akivel aztán bejárja az egész világot Európától 
Indiáig, az Északi Sarktól Mandzsúriáig. így kalandozik 1906-ig. Ekkor 
Nápolyba kerül, Párisba, New Yorkba és Londonba, ahol beáll cirkuszi 
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bohócnak és megismeri Charlie Chaplint, aki akkortájt még szegény és 
ismeretlen volt. Londoni bohóckodása után visszatér Párisba, barátságot 
köt Rémy de Gourmonddal, megint: New Yorkba megy, ahol Caruso 
vendége. Itt írta meg 1912-ben első verseit, melyek „Newyorki húsvét” 
címmel jelentek meg. Ettől kezdve Cendrars egyre csak utazik és a leg-
képtelenebb foglalkozásokból él. Írni nem szeret, minden egyéb mester-
ség jó neki és mindent elkövet, hogy minél kevesebbet kelljen írnia. Még-
is mintegy harminc kötet könyve jelent meg. Vándorlásainak az első vi-
lágháború vet véget, önként megy a frontra, 1915-ben megsebesül. 
Félkarját levágják. Ebben tehát hasonló Cervanteshez, aki tudvalévően 
féllábát vesztette a lepantói csatában. Később Maurice Barrés fölajánlott 
neki egy műkart, de Cendrars, nem fogadta el. – A háború után Cendrars 
Amerikába ment. Megkezdődnek délamerikai kalandozásai. De lehetetlen 
mindenüvé követnünk öt. Időnként visszatér Párisba, legkedvesebb város-
ába és kénytelenségből megírja regényeit. 

Ez az, író kibújt: minden szabály alól és mindent magára vállalt, amit a 
sors rája mért. Bizonyos tekintetben azok közé az írók közé tartozik, 
akiknek nem volt elég szerencséjük ahhoz, hogy idejében meghaljanak. 
Ha elesett volna a háborúban és csak a „Newyorki húsvét” meg a „Szibé-
riai próza” marad utána, legenda lett volna belőle. 

Könyvében megéled a Montparnasse virágkora, amikor Modigliani, 
Picasso, Apollinaire élt és virult. Ez volt a Mercure de France fénykora, 
ebben az. időben születik meg a Nouvelle Revue Française, amelytől 
azonban Cendrars távol maradt. A szürrealizmus már a kapuban állt, de 
Cendrarsnak ez sem kellett. 

Modiglianiról, a fiatalon meghalt, bámulatos olasz festőről érdekes 
adatot tudunk meg. 250.000 olasz lírával érkezett Párisba, ami akkor krő-
zusi vagyonnak számított. 

Apollinaire barátja volt Cendrarsnak, barátja és egyben versenytársa. A 
fronton, megsebesült Apollinairen akkor hajtották végre a koponyaműté-
tet. A műtétből felgyógyult a költő, de spanyoljárványba esett és a fegy-
verszünet megkötésének napján meghalt. A Paris Midi külpolitikai szer-
kesztője volt ez a .misztikus költő. Nehéz éjszakai munkát kellett végez-
nie. Cendrars. szerint Apollinaire el akarta feledtetni ifjúkori szertelensé-
geit, meg akart javulni és rendszeres irodalmi munkába akart kezdeni. 
„Szükséges, hogy a közönség mindennap legalább egyszer lássa nevemet 
az újságokban” – mondotta Cendrarsnak. Szóval égy kissé hivatalnokká 
vált a dadaista iskola megalapítója. Betegsége idején Cendrars egy csoda-
szert vitt neki, amit azonban nem, fogadott el. Cendrars harlem olajnak 
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nevezi a csalhatatlan csodaszert. Apollinaire- hitt a varázslókban és a jö-
vendőmondókban, sőt ő maga is mágus és boszorkánymester volt. Na-
gyon félt az ördög állandó jelenlététől. Mágus volt, de nem hitt barátja 
mágiájában. 

Amikor meghalt, barátai kimentek a temetőbe, de csak megkésve jutot-
tak oda, mert az utcán a nép a fegyverszünetet ünnepelte. Nem találtak 
Apollinaire sírját: volt ott ugyan két frissen ásott sír, de a sírásók nem 
tudták, a holtak nevét. Egy hadnagy volt, – mondották a sírásóknak. – 
Hadnagy? Dehát ez mind a kettő hadnagy volt! A földbe fagyva ott látták 
Apollinaire fejének pontos lenyomatát. A kiszáradt fű éppen olyan volt 
ott, mint a koponyaműtét forradása körül néhány fürt haj. Megrendülve és 
elborzadva távoztunk a sírtól, – írja Cendrars. Innen származik az a le-
genda, hogy a költő nem, is halt meg, sőt némelyek látni vélték őt még 
évek múlva is, amint a Montparnasse-on bolyongott. 

Száz meg száz hasonló epizódot mond el a kubista költészet mestere-, 
aki visszaemlékezéseiben sem tagadta meg magát: amit leír, valódibb, 
mint a valóság. Elvégre mi a költészet? Hazugság, amely mindig az igazat 
mondja. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
A megrabolt nemzedék184 
Tizenöt költő százöt verse, összeállította Simon István (Magvető). 

 
Fiatal költők közös versgyűjteményéből kettő szokott kiderülni. Az egyik 
az, hogy a leghatalmasabb királysas is volt valamikor csóré kicsi fióka. S 
pislogó fióka korában csak gyakorlott madarász tekintet tudja megkülön-
böztetni az ökörszemtől. Azért is tudnak szépen összeférni közös fészek-
ben, antológiákban. A másik, ami kiderül a korízlés, válogatók és kivá-
lasztottak árulkodó ízlése. Emlékezetes például, hogy a század elején a 
„Holnap” című nagyváradi antológia együtt röpítette ki az irodalmi forra-
dalom előszelébe Ady Endrét Miklós Jutkával, Babits Mihályt Emőd Ta-
mással, ökörszemek és sasok pelyhes szárnyán akkor még egyaránt ott 
hivalkodtak a divatos szecesszió rikító és talmi szivárványszínei. A közös 
ízlés. Szokás szerint az ökörszemek később elhullnak s a felnövekvő sa-
sok berepülnek a maguk által kavart viharba. 

Ilyen sorsra jut az a gyűjtemény is, amely tizenöt magyar költő százöt 
versét fogja össze. Válogatójuknak, Simon Istvánnak nem volt könnyű 
dolga. 1955-ben szemelte ki a verseket, a. lelki bilincstörés hangjainál s a 
politikai forradalom szénsavas, tisztogató előszelében, túlnyomórészt 
olyan fiataloktól, akik éveken át vagy konokul magukba harapták a szót 
vagy rövid szédület és önámító szolgálat után maguk is a beköszöntő 
nagy szélnek lettek a pici fújtatói. Csakhogy a kötet a vihar után jelent 
meg, az összefoltozott terrorban, följelentések, irodalmi vérbosszúk, hiva-
talos íróhajszák és elrettentő ítélkezések idején. Kimaradtak mindazok a 
versek, amelyek – noha a forradalom előtt keletkeztek – vissza-
visszacsillantották volna az, októberi napok vérbeborult fényét az új te-
mető felett. S csupán a sorok közé vermelve, zimankós telelésre szánva 
maradhattak benne a büszke reménység és szabad emberség megváltásai. 
Ha október huszonharmadikának nem lett volna november negyedikéje, 
nyilván más Antológia lenne a kezünkben. 

Mostani összetételében az elmúlt esztendők naptalan évszakairól ad 
számot a kötet. Benne van a magánügynek ható keserűség, amely csak 
közvetve árulkodik a politikára. Megmaradtak benne a négy fal közötti 
csendes gondok, amelyeknek kősúlya alatt a politika láthatatlan dögboga-
rai hemzsegnek. Megmaradt a félrefordított arc, amely néha jobban el-
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árulja az undorító politikai látványt, mint a ráborzadó tekintet. Orwell 
szatírájában, az „1984”-ben a falbaszerelt hivatalos ellenőrző szem még a 
magánember ágyába is belenéz nyomorult hónapos vackán. Ilyenfajta 
megfigyelt szobák rejtett sarkában, az ellenőrző televíziós tekintet elől 
bujkálva született e versek nagyrésze. 

De amikor a fiókból kikerültek napvilágra, hamar rájuk esett a párt 
körforgó tekintete. A Kortárs februári számában több oldalas tanulmány 
foglalkozik az Antológiával. Szerzője a sok vihart látott és átvészelt Sza-
bolcsi Miklós, akire finom szociológiai érzékkel és köpönyeg-ismerettel 
régen elmondta a tréfás pesti sírversezet, hogy „itt nyugszik Miklós Sza-
bolcsi, bolsinak burzsuj, burzsujnak bolsi.” Alapvető rossz érzésükről, 
otthontalanságukról beszélnek a fiatal költők, írja Szabolcsi; eszmék ösz-
szeomlása, szülők panasza, anyagi s személyi bajok s a „nem, kielégítő” 
kommunista irodalmi irányítás bezárkózásába, visszavonulásba kergette 
őket. Kegyetlen hideg tél, a józsefattilai fagy költözött verseikbe, „ide-
genség bánatáról” írnak, egyikük meg így kiált fel: „én nem vagyok itt-
hon!” A harmincas évek közepére nyúlnak vissza, az akkori magyar és 
nyugateurópai költészethez igyekeznek kapcsolódni, a harmincas évek 
lírájának nemcsak hangját, hanem világszemléletét és témakörét is átvet-
ték, mintha az 1935-ös bezárkózás 1955-ben is folytatható lenne. 

Ebben a bírálatban sok az ironikus igazság. Ironikus pedig azért, mert a 
tettes kommunista párt egyik képzett irodalmi ügyésze leplezi le a rend-
szer által végzett lelki rombolást s a fiatalok aránylag enyhe elmarasztalá-
sában a pártot marasztalja el irgalmatlanul. De ironikus azért is, mert Sza-
bolcsi Miklós rendezte sajtó alá, még hozzá példás gonddal és hozzáértés-
sel József Attila munkáit. Ö aztán igazán tudja, hogyan burkolózott be a 
költő, mikor nem lelte honját a. hazában, ö aztán igazán ismeri a nagy őst, 
aki a belső száműzetés száraz kenyerét, szétosztotta örökségben ama fia-
talok közt, akik halála táján születtek a hiábavaló messiások magyar föld-
jére. 

Mert az Antológia két rablásról szól semlegesítő áttételekben, zaklatott 
szerelmi vallomásokban, robbanásig feszülő csendéletekben vagy olyan 
kifosztott, sötétbarna tájban, amelyet Mednyánszky és Rudnay festménye-
iről ismerünk. Meglopott nemzedék versei ezek, a sértetteké, hogy Márai 
Sándor egyik regénycimével éljünk. S nekik aztán igazán van okuk sére-
lemre. Elraboltak tőlük egy forradalmat, amely aránylag csekély véráldo-
zattal, elég kevés egyéni szenvedés és történelmileg megbocsátható jog-
sértések árán valóságos új honfoglaláshoz hasonlított. S elrabolták tőlük 
Nyugatot, amely e forradalom győzelme után még inkább megillette vol-
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na őket, mint apáikat. E fiataloknak nem volt se módjuk, se idejük olyan 
öncsalásra, maguk hitegetésére, mint közvetlen elődeiknek, a negyven-
éveseknek. Alig van jóvátenni valójuk, de annál több a visszakövetelni 
valójuk. S minthogy követelésük egyelőre kilátástalan, a meglopott nem-
zedék elkanyarodik közvetlen elődeitől, akik szégyenük jóvátétele közben 
a hűség és hála énekéről annakidején átnyergeltek a szemrehányás és 
megbánás hol panaszos, hol dühtől facsarodó énekeire. Igaza van Szabol-
csi Miklósnak, sarki hideg csap ki a versekből. Nagyon ismerős hideg ez, 
a harmincas évek felől fúj, abból az időből, amikor Illyés Gyula a maga 
csavaros módján lázadó új honfoglalásra szította, a Puszták Népét, a dúlt 
idegzetű és, sebezhetőbb József Attila, ellenben már behúzódott jégkuny-
hójába melegedni rémképei tűzénél. Igaza van Szabolcsi Miklósnak, csak 
éppen nem nevezi meg az egyedüli tettest. Ki tette, hogy 1955-ben és 
1956-ban, az egészen fiatalok a testvérbánat vonzásának engedve vissza-
fordultak 1935-höz? Még hozzá a megnövekedett bánat jogán. Ki lopta 
meg a nemzedéket? Mert ha a század elején született költők, Illyésék és 
József Atilláék nem egészen lelhették honjukat a hazában, megvolt leg-
alább a reményük, hogy fiaik egészen meglelik, holott fiaik – éppen e 
kötet szerzőinek a többsége – még annyira se lelték meg, ellenkezőleg! 
még Illyések nemzedékénél is jobban átsajog csontjaikon a rettenetes sor: 
„bújt az üldözött s felé kard nyúlt barlangjába ” Holott egy-két kivétellel 
mind a szegénysorról jönnek. Illyés gyermekei ezek, akik a Puszták Nép-
ének átmeneti honfoglalása után 1949-től kezdve lassan áthúzódtak József 
Attila világába, abba a belső száműzetésbe, amely nagyobb rendőri veszé-
lyek nélkül, csupán nagy lelki bánatokkal áttelelt a harmincas éveken. De 
most nem szolgál többé vigasszal, hódítónak vagy frissítőnek, a vasúti 
fapad sem, amely időnként; elszállította elődeiket az „Óceánum” partjára. 
Csupán az segít rajtuk, amit vermükben, a körüldrótozott határok közt is 
megszerezhetek s szerencsére élnek is vele; segíteneka népdalok, balladák 
s a régi magyar panaszlók; Balassi, Petrőczy Kata Szidónia, Bacsányi, 
Csokonai. 

Vannak persze új mestereik is s a jók számára a legjobbak. Törvény-
szerű, hogy a megfertőzött értelem korában, az értelem meghamisítói közt 
egyre nő a becsülete az értelem megszállottjainak, lírikusainak, játékos 
mestereinek s a fiatalok hozzájuk folyamodnak útbaigazításért. Babits, 
Kosztolányi, Weöres Sándor a kikötözött ág visszacsapó erejével hat köl-
tői világukra, vállalt; helyükre s versformáló gondjukra. Legfőképpen 
azonban Szabó Lőrinc, akinek roppant méretei csak a most következő tíz-
tizenöt esztendőben fognak kibontakozni, a költők halálát szokásosan 
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követő rövid napfogyatkozás nélkül, hiszen e napfogyatkozást Szabó Lő-
rincnek hivatalos parancsra már életében vállalnia kellett az ötvenes évek 
elején. Csoóri Sándor, Fodor András, Szécsi Margit, Takács Imre a kötet 
négy kiemelkedő költője, de néhány figyelemreméltó szép verssel szere-
pel Tornai József is. Rájuk áll leginkább amit az értelem eligazodásáról s 
intellektuális szomjúhozásukról mondtam. Sokkal bátortalanabbak persze, 
mint elődeik s bátortalanabbak Nyugatra szakadt, kortársaiknál és baráta-
iknál is. De mi mást várhatunk a fenyítések, nyilvános önkritikák, sunyi 
elhallgattatások s állandó mellébeszélések közt felnőtt nemzedéktől olyan 
országban, ahol az írói szabadság kancsal kis denunciánsok szavára, bár-
melyik pillanatban államellenes cselekedetnek minősülhet? „Adjátok 
vissza nem csupán Kolozsvárt, de Párist, Londont, Rómát, Indiát” – írta 
Vas István 1945-ben. Világokat kellene visszaadni a fiataloknak, hogy 
utolérjék azt a költőt, akivé lehettek volna,igazi honnal a hazájukban, ha 
nem sikkasztják el tőlük a forradalmat és természetes jussukat 
Nyugateurópára. 

A gyűjtemény a korízlés kifejezője s vannak elhullásra ítél munkatár-
sai: ebben is, abban is hasonlít kisebb-nagyobb elődeire. Abban üt el tő-
lük, hogy egy kortragédiának is kifejezője. Esztétikailag s emberileg egy-
aránt magasabb síkon, mint az agymosdató esztendők lúgköves lírája. A 
fiatalok javában – mindig csak legjavukra gondolunk – feltámadt a mes-
terség becsülete, a verscsinálás kézműves gondja. Nem állnak ki hetykén 
fütyörészve, zsebredugott kézzel s pimasz nemtörődéssel a költészet or-
szágútjára. S mikor a magánélet félig eltömött kicsi ablakán kinéznek 
zord tájakra s a vidék tragikus arcáról leolvassák meglopott életük jelké-
peit, sokkal inkább szólnak mások nevében, mint az a kollektív költészet, 
amely hitvány versezetekben hevült a népért., pártért, s az épülő szocia-
lizmusért. Kínlódásuk: önzetlen kín s mélységesen emberszerető, mintha 
József Attila ártatlanul vállalt bűnhődése – (lírájának legszebb s szinte 
krisztusi vonása) – kötelező alapélmény gyanánt átszállt volna, a tisztes-
séges fiatalokra. Olyan élményeken mentek át meggyötört honfitársaik 
közt, amelyek néha a gyöngébbjét is nagy versre gyújtják. 

A fiatal nyugati költők attól rettegnek, hogy a, gépesített civilizációban 
elapad költészetük humánus forrása, ember már a szomszéd embertársáig 
se tud eltalálni. A magyar költőknek nincs okuk ilyen félelemre. Nagyon 
nagy árat fizettek érte. Nyugati költőtársaik meg se értenék azt a rettentő 
inspiráló helyzetet, amelyben visszamaradt hangú, késlekedő stílusú, de 
mélységesen emberi lírájuk megszületett. Nemcsak a költői szabadság 
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elrablása derül ki ezekből a látszólag ártalmatlan versekből, hanem egy 
nép mosolyának elsikkasztása is. 
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MÁTÉ IMRE 
Nyelvünkért185 

Semmi más javas valót sem hoztunk hazánkból, csak nyelvünket. 
Álmoink, vágyoink, elgondolásoink mind otthon maradtak. A Hazábon 
maradt atyáinkfiaihoz csak a közönyös anyanyelv kapcsol, eltéphetetlen 
kapoccsal. Mi más is? Amint térülünk, fordulunk a nagy világban, mint 
tojáslopó vert eb a kertek alján, az idő bomlásra veti nagy eszménk közös 
igéit is. Új napok új gondjai, jajai és őrületei a szavaknak új színt,a mon-
datoknak új szavakat, a beszédnek új mondatokat teremtenek, A mi szó-
kincsünk nem mártódik meg az új idők új szó-kulimázában. Még se fed-
jünk! Nem a színességért mondtam, kulimáznak. Valóban az. Minden 
politikai fordulat új szóhalmazzal árasztja el a nyelvet. Föstik a nyelvet is, 
mint a párt-inget és nyakkendőt. Egyszer zöld, másszor piros, aztán kék, 
meg fekete, de a szennyözön lepörög a nyelvről. A mocsok, máz, mégha 
kuli-máz is. (A kuli szláv szó, magyarul sz .. t jelent) Ferdített halmaz 
alatt mindig megtaláljuk a valódi nyelvet, másulatlan szerkezetével, sza-
vainak eredeti jelentésével, évszázadok alakította, fordulataival, korszak-
okról tanúságot tévő mondásaival. 

Nem igaz, hogy a száműzetésben színtelenedik beszédünk. Fakulástól 
csak az féltse magyar beszédét, akit nem érdekel a magyar nyelv, aki csak 
fejébe gyömöszölte a nyelvtant, de érdektelensége miatt meg nem 
emészthette, meg az, akinek meg nem adatott az ékes szólás, s mégis 
ékesszólással szeret páváskodni, és hogy ezt művelhesse, sutba veti az 
igék eredeti értelmét, a jelzőkkel meg jelez szűkbe, bijbe, esztelenül, akár 
illenek a szóhoz, akár nem, Ilyen tömény elméjüek. mondanak hamvas 
lelkesedést meg sercegő sült galambot, így fűszerezve, díszítve ragyogó-
nak vélt beszédüket. 

Aki foglalkozik anyanyelvével, annak beszéde soha sem, fakul meg. 
Való igaz, a külföldre rekedt magyaroknak sokkal többet köll fogla-

kozniuk a nyelvvel az otthonmaradottaknál. Magyar nyelvterületeken 
mindennapos a magyar beszéd. Az árnyalatok, fordulatok, kifejezések 
őrzője a társodalom. A külföldön élő magyar pedig szűk körével, gyakran 
meg egyedül a nyelvi közösség. (Nem nyelviközösség!) Mert közösség 
akkor is, ha elszigetelten él magyar gondolkodással, hisz egyedüllétében 
sem válik egyedi nyelvvé. Amit nyelvterületeken a közösség őriz meg, azt 
maga magának köll megőriznie. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem 

                                                           
185 Megjelent a Látóhatár 1958. évfolyam 2. számában. 
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csak gondolkodik a szavakkal, hanem gondol a SZAVAKRA IS. A mon-
datban is csak akkor kap valódi értelmet a szó, ha kimondója ismeri pusz-
ta, értelmét.. 

Mi segíteni szeretnénk olvasóinknak szókincsük fakulása és szegénye-
dése elleni harcukban. Kemény közdelem ez. Kosztolányi mondta, hogy a 
nyelvpiszkításnak nincsen határa, az végtelen, mint a pongyolaság és íz-
léstelenség. 

Nem kívánok botos csősze lenni nyelvünknek, noha, hébe korban egy-
némely silány tollforgató husánggal vagy cölökével való elagyabugyálá-
sára zargat, zaklat jó ösztönöm. Nem előadásokat kívánok tartani, csak 
beszólni kedvem szerint a nyelvről, szólásmondásokról, magyartalansá-
gokról, helytelenségekről, régiségekről, a fenékről halászott rozsdás igék-
ről, ragokról, s más egyebekről, ahogy eszembe jutnak. Azt szeretném 
tanítani, amit nagy tanítómtól, Beke Ödöntől, meg régebbi nagy nyelvé-
szek és filológusok írásaiból tanultam, és azt a keveset is, amelynek érté-
se, tudása enmunkám eredménye. Így, ni: 

1 
Oldal, vagy lap? A magyarul beszélők legnagyobb része a papír levél 

lapjait oldalnak mondja, helytelenül. A levélnek és a vékony de 
nagyfölületü tárgyaknak (deszka, ajtó, asztal, stb.) két lapjuk van, nem 
oldaluk. Az oldal ilyen értelmű használata a német seite tükörszava. A 
könyveket, füzeteket nem oldallal mérjük, hanem lappal. Két fél lap 
együtt egy levél. 

2 
Számára, részére, neki. Általános magyartalanság a részére és számára 

használata a -nak, -nek részeshatározórag helyett. Ha tőlem közvetlen 
kapsz, kézből kézbe valamit, akkor azt neked adom. Ha mással (nem pe-
dig más által!) vitetem hozzád, akkor neked küldöm. Ám, ha megbeteg-
szel netalántán, akkor küldök orvosodnak nagy áros új gyógyszert, a te 
részedre. Számodra csak akkor küldök pénzt, ha van a bankban számod. 
Ha nincs, akkor neked küldöm, a címedre. 

3 
Irányába, felé, hozzá. Ebben is ragok ellen vétkeznek. Jó vagy az irá-

nyomba? Nem. Jó vagy hozzám! Vagy az irányomba jössz? Irányomba 
csak akkor jöhetsz, ha van irányom, ha én is megyek valamerre, de akkor 
is inkább az utamba kerülsz, vagy ha nem véletlen, akkor is legföljebb 
útirányomnak igyekszel. Ha beszélni akarsz velem, akkor hozzám jössz. 
Felém csak akkor jössz, ha nem akarsz velem szóba elegyedni, csak meg-
közelítesz, hogy szemügyre végy. 
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4 
Azt hiszed, hogy önmagamat is oktatom? Dehogy! Temagad is tudod 

jól, hogy maga magát csak a bölcs okítja. Én magamat csak akkor töm-
ném entudományommal, ha nem érteném,, amit tudok. Csakhogy én tu-
dom azt is, hogy az ön szó agyalmány, ezért sose mondok önmagát 
ömaga helyett. 

5 
„Gönnolni”. Mi azt mondjuk a gönnolok neki szólás helyett, hogy: Is-

ten neki, fakereszt! Ha hosszallod, az is ölég, hogy: Isten neki! De 
mondhadd még csapjon kutyavásárt, aztán még: hótta napján köpje ki 
bögyéből, vagy hágjon érte hétszer bakot. Keveselled talán? Akad még, no 
lám: háj legyen heréjére, tarsoly fája leghegyére! Okos enged, szamár 
szenved! Mentse meg a sárgaságtól! Adja tovább göthes ebért! Szélben 
sz..rjon dombon érte! Másban kedve úgy sef telhet! Harmattal szikkadjon 
tőle! Bagó legyen rossz fogára! 

6 
A főnévi igenevek használata nagyon sokszor magyartalan, vagy csú-

nya. A balkáni módra uraskodás szüleményei ezek. Mára csak egyet belő-
lük: Tessék szíves lenni enni menni! Nem egyszerűbb így? – menjen enni! 
Beteg tetszik lenni? Tetszik? S mért lenni? Maga van beteg? Nem! Ma-
gyarul így: talán beteg? 
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SZABÓ ZOLTÁN 
Eliot új darabja186 

Az edinboroi ünnepi Játékokat már a kezdeményezői is zenei és drámai 
fesztiválnak szánták. A zenei fesztiválnak nem volt célja, hogy új műve-
ket mutasson be, ám az ünnepi Hetek rendezősége kezdettől arra töreke-
dett, hogy egy-egy fesztiválon legalább egy irodalmi értékű színpadi 
munka kerüljön előadásra. Elsősorban. T. S. Eliothoz, a legtekintélyesebb 
élő angol költőhöz fordultak. A Cocktail Party 1949-es edinboroi bemuta-
tója után világsiker lett és azóta a modern angol irodalom klasszikusának 
számít. A következő Eliot dráma az 1953-ban befejezett „Személyi Tit-
kár” már tartózkodóbb fogadtatásra talált. Mindkét darabnak az volt a 
jellemzője, hogy a szalonokban lezajló színpadi játék tulajdonképpen lel-
kiismereti drámát takar s az udvarias társalgás hátterében jó és rossz, rest-
ség és hitközömbösség és remény vetélkedtek a lelkekben. Eliot célja 
mindkét esetben az volt, hogy felszínre hozza a mélységeket, de úgy, 
hogy a cselekmény és a párbeszédek kizárólag a felszínen maradjanak. 
Mind a Cocktail Party, mind a „Személyi Titkár” barátságos társasjáték-
hoz hasonlított, de olyan társasjátékhoz, amelyben a játszótársak mind-
egyike, vagy többsége a játékszabályok betartásával ugyan, de életének az 
értelmével, üdvösségével játszik. A költő Eliot drámaírói érdeme, hogy az 
élet lényegéről mindennemű nagyképűség nélkül tudott beszélni s a kato-
likus világkép és életszemlélet Angliában át nem élt alapfogalmait meg-
nevezésük nélkül perszonifikálta. A Gondviselés fehér ingben és fekete 
zakóban, az Őrangyal kivágott estélyi ruhában, a szentség felé vezető út 
egy hajójeggyel jelentkezett. Eliot tulajdonképpen a fordítottját csinálta 
annak, amit a XVIII. század művészei műveltek. Ezek földi hatalmassá-
gokat emeltek égi jelenségekké, ő égi tüneményeket tett földi teremtmé-
nyekké. Az isteni Kegyelem, ahogy illik, barátságos „how do you do”-val 
mutatkozott be az angol úriház nappalijában a meghívottaknak, akik 
.többen voltak a választottaknál. A fogás természetesen tudatos volt. A 
katolizáló Eliot a praktikus istentiszteleteket szorgalmasan látogató, de 
lelkűk mélyén pogány és római erkölcsű angolokat ezúton akarta termé-
szetfölötti kategóriák elfogadására rábeszélni. E célból a természetfölöttit 
olyan természetesnek és üdítőnek tálalta, mint a teát a házigazda délután 
négykor egy angol úriházban a kandalló előtt, amelyben szén lángol... 

                                                           
186 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 1. számában. 
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Eliot katolicizmusa először a „Gyilkosság a katedrálisban” című törté-
nelmi misztériumjátékban bontakozott ki. Ennek még csak az epilógusa 
„angolos”, a szó konvencionális értelmében az, ahogyan a gyilkosok tet-
tük szükségszerűségét udvariasan és a lehető legjobb modorban magya-
rázzák. A Cocktail Party-ban már egészében erre a megtévesztően társa-
sági hangra tért át a költő. A társalgási formát, amely amott kegyetlen 
irónia volt, itt már afféle trójai falónak szánta. Eszköznek arra, hogy a 
katolikus szempontokat a lehető legészrevétlenebbül és legsimábban 
csempéssze be az angol társadalomba. A Cocktail Party-ban a felszínre 
hozott mélyebb mondandó még örvényt kavart, a következő darabban már 
csak felborzolta a felszínt. 

A most bemutatott „Elder Statesman”-ben – az „Idős államférfi”-ben – 
a trójai faló belsejéből már nem indulnak rohamra Achilles katonái. A 
tartó a tartalomnál, a forma a lényegnél bizonyul erősebbnek és félő, ez a 
katolikus költő úgy jár, mint az az olasz jezsuita, aki Kínában olyannyira 
asszimilálódott a megtérítendőkhöz a térítés érdekében, hogy végül is alig 
különbözött azoktól, akiket meg akart változtatni. Az új Eliot-darab tulaj-
donképpen nem dráma a szó iskolás értelmében, hanem jellemrajz a szín-
pad eszközeivel. Babitsi alkat vállalkozott benne mikszáthi feladatra: a 
fennálló társadalmi rend elitjének erényeit és gyöngeségeit megértő gúny-
nyal és szelíd iróniával figurázza ki. 

A darab hőse egy miniszterséget viselt köztiszteletben álló férfiú, a kö-
zelítő halál előtt ráeszmél arra, hogy külső sikerei magánéltének kudarcát 
leplezik, emelkedése a társadalomban távolodás volt önmagától. Foglya 
lett pályafutásának, rabja vállalt szerepének: életében nem önmagát fejez-
te ki, hanem emlékplakettjét alakította, azt, ami a Timesben halála után 
majd nekrológja lesz. Útvesztésére közelítő halálán kívül előéletének két 
szemtanúja, két, jelenlétével gyötrő „kísértet” emlékezteti. Ezek nem a 
lapkivágásokban fennmaradó, hanem valóságos múltját idézik fel, azt, 
amit felejtésre ítélt. A darab azzal végződik, hogy az idős államférfi lá-
nyának és a lánya vőlegényének bevallja bűneit és tévedéseit, lelép a tal-
pazatról, könnyít a lelkén. Az őszinteség és szókimondás, a szerepjátszás 
alóli felszabadulás és az, hogy fiát, akinek jövőjét eddig saját múltjához 
igyekezett igazítani, szabadjára engedi, megnyugtatja és úgy hal meg, 
mint aki életének legvégén mégis csak eljutott önmagához. 

A darabot az angol lapok kritikusai ironikus elismeréssel, félreismerés-
sel és félremagyarázással fogadták. Kivételnek a szabályt erősíteni csak a 
Times kritikusa szegődött el, aki ezt a darabot vélte Eliot „legemberibb 
alkotásának”, talán azért, mert miniszterviselt közéleti férfiúról szól és a 
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Printing Square House művelt és megbízható munkatársai hagyománysze-
rűen ezt a környezetet érzik legemberibbnek. A darab ambiguitása külön-
ben kétségtelen: Eliot írói pályáján kudarcot is, sikert is jelent. Kudarcot 
akkor, ha tőle újat, vagy olyasmit várunk, ami a „Murder in the 
Cathedral” folytatása. Ám az „Elder Statesman” sikerült szatíra ugyanak-
kor. Szatírája annak, amit a művelt átlagember tipikusan angol erénynek 
tekint: a híres angol tartózkodásnak, annak a „splendid isolation”-nek, 
amely a jólnevelt szeméremérzésből mindent kifejezetlenül hagyó művelt 
szigetlakót az élettől, elsősorban a saját életétől hermetikusan elszigeteli. 
Ez a fajta angol ember a maga páncélját belül viseli, valahol a kifelé irá-
nyuló magatartást és „oubliettes”-re ítélt magánélete közt, a modora és a 
lelke közt. A baj csak az, hogy ezt az új Eliot darabnak sem a kritikusai, 
sem a közönsége nem vették észre, az inget éppen azok nem vették ma-
gukra akiké. Az „Elder Statesman”-ben különben megvannak az előző 
drámák kisebb jótulajdonságai: minőségileg olyan angol szövetre emlé-
keztet, amelynek a színe sohase élénk, vagy feltűnő, anyaga mindenkor 
időtálló. Az előadás az edinboroi Lyceum-színházban olyannyira kifogás-
talan, hogy ez már-már a darab mondanivalójának a rovására megy. Az 
idős államférfi alakítójának maszkja MacMillan miniszterelnök külsejére 
emlékeztet s a társasági felszín annyira meggyőző, hogy az olyan néző, 
akit ez maga elgyönyörködtet, nem jut el ahhoz, hogy az inkább proble-
matikus, mintsem problémát keményen felvető darabon elgondolkozzék. 
A Lyceum-színházból távozóban az a rosszmájú gyanakvás is felmerült 
bennem, hogy az idős költő az idős államférfi alakjában tulajdonképpen 
önmagát is célba vette. Elvégre az a rezerváltság, amely a darabban egy 
életet csőd felé taszít, a darab írójában is megvan s az „Elder Statesman” 
mondanivalója voltaképpen azonos az „Oedipus Kolonos”-ban mondan-
dójával. Korunk bűnben és erényben gyávább színvonalán. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Doktor Zsivágó187 

(Töredékes jegyzetek egy teljes könyvről) 
 

Abban a szerencsében volt részem, hogy a Doktor Zsivágót már 
megelenése előtt néhány hónappal olvashattam (Max Hayward és M. 
Harrari kitűnő angol fordításában), a Zsivágó-verseket pedig még koráb-
ban, orosz eredetiben ismerhettem meg. Már akkor kialakult bennem az a 
kép, melyet az alábbiakban próbálok meg rekonstruálni néhány – az ese-
mények folytán szükségessé vált – kiegészítéssel. Ezt azért szeretném 
előrebocsátani, mert azóta Paszternák könyvéről legalább tíz kritikát ol-
vastam, féltucat interjút a szerzővel, támadásokat és ellentámadásokat, s 
végül a könyv még a Nobel-díjat is megkapta. Mindez nemigen befolyá-
solta a mű olvasása után hamarost alkotott véleményemet, csak megerősí-
tette bennem a vágyat, hogy annak hangot adjak, s ezzel, bármily szeré-
nyen is, támogassam Borisz Paszternák költő és író szubjektív, valamint a 
Doktor Zsivágó objektív igazát. 

A REGÉNY ALAPGONDOLATA. Régebben, még a múlt század ele-
jén is, szokás volt a regényeket mottóval ellátni. A mottó rendszerint a 
regény tartalmára utalt; máskor csak hangulati indítást adott a cselek-
ménynek. Ha Paszternák összefoglaló mottót választott volna a Doktor 
Zsivágó elé, az csak Shakespeareből lehetett volna, a Hamlet II. felvoná-
sából: 

„There are more things in heaven and earth, Horatio, 
Than are dreamt of in your philosophy” 

Ez, érzésem szerint a regény alapgondolata – a többi erre épül. Jobban 
mondva ez a gondolat, mint állandó kompozíciós elv érvényesül, s így 
megadja a könyv alaphangulatát – „tartását”. Az élet bonyolult, a szálak 
titokzatosan gabalyodnak, néha össze-össze futnak, hogy aztán megint 
szétváljanak; emberek ismeretlen oknál fogva elindulnak egy úton, talál-
koznak és nem ismerik meg egymást – találkoznak és felismerik egymást; 
összecsapódnak, egymástól elsodródnak ... És mindez racionálisan ma-
gyarázható ugyan, de nem magyarázható meg; az élet bonyolult, s ezen 
nem változtat az sem, ha egyszerűnek véljük, egyszerűnek és megoldha-
tónak, kezesnek és átalakíthatónak, biológiai ténynek és szükségszerűség-
nek. „Több dolgok vannak a földön és égen ...” Az élet szent és hatalmas, 

                                                           
187 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 



 

658 

és szánalomraméltó kis emberkék azok, akik tudatlanságukban egyetlen 
irányt kényszerítenének rá, s ez egy irány érdekében összezsugorítanák, 
elszürkítenék, kilúgoznák gazdag értelmét. 

Zsivágó érzi az élet „lélegzetét”, hallja „szívverését” – s megveti azo-
kat, akik „anélkül, hogy bármit is valaha megértettek volna az életből” 
átalakítására vetemednek. Zsivágó egész élete bonyolult, néha már fárasz-
tóan az. Érzései egymást váltják és keresztezik, a leggyakrabban nem 
egészen tisztázottak. Így van ez a szerelemben (Tonja és Lara), így a cse-
lekvésben )amikor a vörösök elrabolják, s mint partizán-doktor résztvesz 
egy ütközetben, minden irántuk érzett szimpátiája ellenére tüzel a fehé-
rekre) – s a bonyolultságnak ez a megértése és elfogadása nyilvánul meg 
abban a jelenetben, amikor a harc után Zsivágó egy halott vöröskatona és 
egy súlyosan sebesült fehér nyakában ugyanazt az amulettet fedezi fel, 
ugyanannak a zsoltárnak a szövegével és – megmenti a sebesült fehér 
életét. 

Éppen az életnek összetettségében, gazdagságában való átélése és áb-
rázolása teszi Paszternák művét objektívvá, s realistává. Paszternák rea-
lizmusában igen erősek a lírai elemek és – alkotói módszere jobb szót 
hirtelenjében nem találok rá – a többdimenziós realizmus. Ami több a 
kritikai (mert modernebb és sokkal szocialistább, mert humánusabb) az 
úgynevezett szocialista realizmusnál. 

PASZTERNÁK VILÁGNÉZETE. Érthető, de kínos, hogy a Doktor 
Zsivágót elsősorban, mint politikai tettet értékelték külföldön. Az is – ez 
percig sem vitatható. A könyv főhőse, Jurij Zsivágó – bár az orosz októ-
beri forradalmat, mint világtörténelmi eseményt s egy új életforma kezde-
tét értékeli – megveti a forradalom fanatikusait és karrieristáit egyaránt, s 
nem egyszer teljesen nyíltan megmondja véleményét a kommunistákról 
és a szovjetrendszerről. Egyízben Liberiusszal, a fiatal partizánvezérrel 
beszélget, s annak korlátolt magabiztosságától felbőszülve így fakad ki: 

„Az Isten szerelmére, értse meg már végre, hogy ezek (a közhelyek) 
nekem mitsem jelentenek ... Elismerem, hogy maguk Oroszország felsza-
badítói, egyszersmind fénylő csillagok, hogy maguk nélkül elveszett vol-
na, nyomorba és tudatlanságba süllyedt volna az ország, és mégis, tőlem 
csinálhatnak akármit, akkor se érdekelnek, nem szeretem magukat és tő-
lem mindannyiukat elviheti az ördög.” 

Paszternák lényegében alapigazságokat fogalmaz meg, amelyeket 
mindenki, aki népi demokráciában élt és ezenkívül gondolkozott is, 
előbb-utóbb tudatosított magában. Ilyeneket, mint: 1. a marxizmus nem 
elég objektív ahhoz, hogy tudománynak nevezzük, 2. az emberiséget nem 
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lehet akarata ellenére boldoggá tenni, 3. XIX. századbeli fogalmak nem 
fedik a XX. század valóságát. Ezek az igazságok, amelyeket a nyugati 
nem-marxista agyvelők szinte már közhelyszámba vesznek, revelációként 
hatnak egy mai, Szovjetunióban élő orosz író szájából. Lehet, hogy sokan 
csak ezekért a „szókimondó” részekért olvassák el Paszternák könyvét. 
Pedig ezek mind „negatív” igazságok, s ha csupán ennyi lenne Paszternák 
világnézete, akkor nem sokban különböznék szkeptikus nyugati írótársai-
tól, a talajtvesztett, fáradtan szellemes „mandarinoktól”, illetve a hivatá-
sos antikommunista tollforgatóktól. Én a leglényegesebbnek a Doktor 
Zsivágóban Paszternák újkereszténységét látom. 

A Novij Mir szerkesztői azóta közzétett levelükben azzal az indokkal 
utasították vissza Paszternák regényének közlését, hogy az a szovjetrend-
szertől „szellemében idegen”. Ez nyilvánvalóan nemcsak a kommunista-
ellenes bekezdésekre vonatkozik, hanem az egész műre, amely mögött 
szilárdan és határozottan ott áll Paszternák újkeresztény világnézete. 
Újkeresztény, mert nem egyezik a meglévő keresztény egyházak dogmái-
val, de Krisztus fellépését tartja az emberiség egyetlen igazi – mert a 
megváltás gondolata még ma is forradalmian új! – forradalmának, a halál 
rejtélyét, a halál legyőzésének mikéntjét az emberiség legnagyobb prob-
lémájának, s – amint ez a Zsivágó-versekből kiderül – Krisztus követését, 
a krisztusi eszményhez való felmagasodást az ember legcsodálatosabb 
képességének és lehetőségének. Ez az újkeresztény szemlélet spirituális 
úton akarja megszüntetni az ember elidegenedését a természettől (s talán 
a munkától?) – Paszternák „panteizmusa” keresztény és intuitív jellegű, 
az ösztönös hívő áhítata párosul benne a művész gyönyörű érzékenységé-
vel. Szigorú erkölcsi törvények nincsenek Paszternák etikai rendszerében, 
de vannak erkölcsi kötelességek, s minden tett végeláthatatlan következ-
ményeket von maga után. Az akarat szabad, s bár vágyak és indulatok 
foglyul ejthetik, a legnagyobb bűn az akarat szabadságát elpusztítani (La-
ra és Komarovszkij, szélesebb síkon a kommunizmus is). Paszternák új-
kereszténysége rendkívül toleráns, ezen a ponton is egyezik Schweitzer 
etikájával („reverence for life”) és korunk főbb spirituális – objektív szel-
lemtudományos áramlataival. 

És ez a pozitív világnézet az, amellyel szemben végső fokon a kom-
munizmus tehetetlen. Korai még jósolgatni, de azt hiszem, húsz-harminc 
év múlva ez az újkeresztény-toleráns világnézet fogja áthatni egész Euró-
pát. Paszternák nem a múltnak, a jövőnek írta könyvét. Ezért üldözik, 
ezért átkozzák ki a félmúlt szánalmas és magukat a jövő építőinek képze-
lő karrikaturái. 
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(Zárójelben: egy tekintélyes angol lap levélírója azzal vádolja Paszter-
nákot, hogy lehetetlenséget akar: szocialista társadalmat burzsoá erköl-
csökkel. Súlyos tévedés. Paszternák szocialista társadalmat akar – keresz-
tény, méghozzá krisztusian keresztény erkölcsökkel.) 

MODERN REGÉNY-E A DOKTOR ZSIVÁGÓ? Feltétlenül. A „mo-
dern” szót én ugyanis nem az „értelmetlen” szinonimájának érzem. 1958-
ban a meghökkentő halandzsa minden, csak nem modern. Egyáltalán nem 
modern a mai festészet nagyrésze, ásatag és unalmas Ionesco, az állítóla-
gos „modernizmus” vezércsillaga. Modern, vagyis a szó legjobb értelmé-
ben mai az, ami napjaink komplex valóságát annak racionális és irracio-
nális vonatkozásaiban fejezi ki a lehető legegyszerűbb és legfrappánsabb 
eszközökkel. Ezért modern a Doktor Zsivágó. 

Az is igaz viszont, hogy nagyon messze áll a mai nyugati irodalomtól. 
Stuart Hampshire írja az Encounter-ben: „Bele kellett nyugodnunk, hogy 
korunk legjelentősebb művészete töredékes művekben és nem-közvetlen 
állításokban (közlésekben) fejeződik ki.” Ezért meglepetés Paszternák, – 
írja – aki visszahelyezte jogaiba a teljes értékű kijelentést, a teljes közlést 
(full statement). Nemcsak Paszternák stílusának egyszerűsége, világossá-
ga, tömörsége hiányzik a nyugati írók nagy többségének írásmódjából 
(Joyce, Giradoux, Faulkner) – stílusuk mögül hiányzik a meggyőződés, a 
teljes világnézet, a „pozitív” értékű filozófia; hiányzik a történések logi-
kai kötőanyaga, hiányzik a magasabbrendű összefüggésekbe vetett hit. 
Gondoljunk csak Gide-re és az „action gratuite”-re (a véletlen cselekvés 
fontossága), a szikrázóan szellemes, de töredékes és különc Huxley-ra – 
egyedül Thomas Mann őrizte meg a nagy epika széles-ünnepélyes rendje 
mellett a stílus világosságát és cicomátlanságát, egyedül az ő világa ren-
dezett, értelmes és körülményesen bár, de áttekinthető. Paszternák érde-
me, hogy regényében az értelem, érzelem és intuíció valamely szintézisé-
re törekszik, szinte teljesen kikapcsolva az „abszolút véletlen” elemét – 
ezt csak néha pótolja, váratlan, titokzatos, de valamiképpen determinált 
fordulatokkal (Jevgraf felbukkanásai). 

Hogy a Doktor Zsivágónak „világnézeti fedezete” van, még nem külö-
nösebben modern jelenség: majdnem minden nagy mű közös tulajdonsága 
ez. A mai nyugati írókhoz Paszternákot talán kompozíciójának bizonyos 
fokú szaggatottsága, filmszerűsége közelíti. (Paszternák erőssége a líra és 
a dráma. Tolsztoj hasonlíthatatlanul nagyobb epikus.) Sajátosan paszter-
náki azonban a regény többrétűsége, mély szimbolikája (a Komarovszkij-
Jevgraf ellentétpár, Lara alakja) irracionálisnak tűnő összefüggéssorozata 
és miszticizmusa. (Ez utóbbi ,,A berkenye” c. fejezetben a legerősebb, 
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amely kicsit el is üt az egész regény hangjától.) Egy-egy mondatnak rej-
tett szimbolikus értelme van; s amikor a Sztrelnyikov halálát leíró feje-
zetben ehhez a mondathoz érkezünk: „A hóval elkeveredett vércseppek 
piros bogyókká álltak össze, s olyanok voltak, mint a berkenye bogyói” – 
eláll a lélegzetünk. 

ZSIVÁGÖ: EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN. A „Dissent” c. 
amerikai szocialista folyóirat krtikusa a Doktor Zsivágóról írt recenziójá-
ban sajnálkozik, hogy Paszternák a főhősből nem csinált „példamutató” 
karaktert. Magyarul: a pozitív hőst követeli Paszternákon. S elfelejti, 
hogy olyan társadalomban, ahol csak pozitív hősök vannak engedélyezve, 
már a tagadás is pozitívumnak számít (ilyen értelemben „pozitívak” 
Hlasko rokonszenvesebb típusú huligánjai). Továbbá elfelejti, hogy Pasz-
ternák nem félistent, mégcsak nem is romantikus hőst akart alkotni 
Zsivágóban – hanem egy kiemelkedő intelligenciájú orosz értelmiségit, 
olyan oroszt, aki egyúttal művész, s aki értelmi síkon igen, de cselekede-
teiben nem áll magasan fölötte kora társadalmának. Zsivágó azzal „pozi-
tív”, hogy vállalja a rászabott sorsot és csak a körülményekkel alkuszik 
meg, lelkiismeretével nem. Különben pedig ember: gyakran hazudik, több 
alkalommal iszik vodkát és halálosan szerelmes egy másik ember felesé-
gébe. Mégis: ember. Ember az embertelenségben. 

Ez a szerelem mintegy csúcspontja a regénynek: Zsivágó élete Lara tá-
vozásától kezdve indul fokozatos hanyatlásnak; Tonja és a család külföld-
re való deportálása csak betetőzi egyéni tragédiáját. A doktor szerelmének 
ébredését ugyan Paszternák elnagyolja, csak hézagosan utal rá, de kette-
jük kapcsolatának, pontosabban érzéseinek a leírása a regény legszebb 
lapjai közé tartozik. Lara sorsa fokozza a regény – az epilógusig növek-
vően feloldatlan – tragikumát; nem sokkal Zsivágó halála után eltűnik és 
valószínűleg „az északi koncentrációs táborok valamelyikében” pusztul 
el. Amely táborokról ezideig Paszternákon kívül egyetlen szovjet író sem 
mert említést tenni könyveiben. 

Rendkívül érdekesek Zsivágó gondolatai a művészetről. A lapjain sű-
rűn találkozunk művészetfilozófiai jegyzetekkel; egy-egy ilyen mondatba 
Paszternák egy élet tapasztalatainak lényegét tömöríti: „A művészet – írja 
egyhelyütt – szüntelenül a halálon elmélkedik, s így mindig életet te-
remt.” Kiegészíthetnénk ezt azzal, hogy az úgy nevezett szocialista-
realista költők szüntelenül az élet felületes dicséretét zengik, s írásaik 
kilenctized része – halott. A meditáció különben jellegzetesen humanista-
keresztény foglalatosság – mondhatni szovjetellenes. Ez érthető: a lélek-
ben halottaknak nincs miről meditálniok. 
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HIBÁK ÉS A TANUSÁGVÁLLALÁS ERÉNYE. Nem lennénk igaz-
ságosak, ha elhallgatnánk a könyv néhány hibáját. A már előbb is említett 
szaggatottság, hézagosság nem egyszer zavarólag hat; egyes mellékalak-
ok képe elmosódik, nem eléggé hiteles. Bármilyen meggyőző is 
Sztrelnyikov átalakulásának alapötlete, szeretnénk többet tudni róla. Az 
sem érthető egészen, miért akarják likvidálni a vezért hajdani elvtársai. A 
regény nehezen indul: első ötven oldala nem jobb Paszternák prózájának 
átlagszínvonalánál. (Érdekes összevetni a harmincas évek Paszternákját – 
az önéletrajzi „Ohrannaja grámota” szerzőjét a „Zsivágó” írójával. Véle-
ményem szerint stílusa rengeteget tisztult, fejlődött). 

A „Doktor Zsivágó” erényeiről már bővebben szóltunk. Most még 
csak annyit, hogy hallatlanul nagy, szinte emberfeletti hit és bátorság kel-
lett ahhoz, hogy Paszternák ezt a könyvét a hozzácsatolt versekkel együtt 
megírja és külföldre küldje. Igaz, hogy számos barátja él külföldön: Nyu-
gaton és a népi demokráciákban, hogy számtalan orosz egyetemista beté-
ve tudja a verseit és hajlandó talán még a karrierjét is kockára tenni a 
Doktor Zsivágó illegális olvasásával: de amíg a Szovjetunióban pártdikta-
túra van, a Nobel-díjas író sohasem érezheti magát biztonságban. És ezen 
nem sokat változtat az az önkritika sem, amelyet Hruscsovék zsarolással 
kicsikarhatnak Paszternákból. A Doktor Zsivágó nekik minden képzelt és 
valódi „imperialista összeesküvésnél” veszélyesebb, mert alapjaiban tá-
madja meg félelemre és szolgalelkűségre építet társadalmukat. A Doktor 
Zsivágó nagy mű, a legnagyobb élő orosz költő-író maradandó és igaz 
alkotása. Borisz Paszternák valójában vezekelt ezzel a könyvével: veze-
kelt a sztálini tömeggyilkosság éveinek bénult hallgatásáért, a némasá-
gért, a babitsi értelemben vett cinkosságért, mely akkor az életét mentette 
meg. Most a keresztény erkölcsi világrend mellett tett tanúságot egy kor-
ban, amelyben a világ egyhatodán „minden képmutatásba süllyed”, s a 
Zsivágó-versek egyikében így fogalmazta meg a percemberkék életfilozó-
fiáját szétpöckölő „ars vitae”-jét: 

„Élni, nem leélni kell az életet” 
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BÁRÁNY MAGDA 

München őskora188 
– Kiállítás a Bajor Nemzeti Múzeumban – 

 
München 800 éves jubileumának művészeti és tudományos eseményei 
között talán nem a leglátványosabb, de kétségtelenül egyik legértékesebb 
volt az a kiállítás, melyet „Müncbens Vorzeit” – München őskora néven 
rendezett a Bajor Nemzeti Múzeum Praehistorikus Osztálya. A különle-
ges kiállítás szemléltető és rendkívül tanulságos csoportosításban mutatta 
be München környékének egymást követő kultúrkorszakait, a neolitikum-
beli első településtől kezdve egészen a Karoling korig. A kiállítás anyaga 
persze nem lehet teljes, de rendkívül érdekes; a kiállítás módja pedig 
mind tudományos, mind muzeológiai szempontból iskolapéldája az átfo-
gó történet-szemléletre irányuló igényes, modern nevelésnek. Érdemes 
bővebben megemlékezni róla. 

Amikor Kelet termékeny folyómenti területein magas kultúra virág-
zott; amikor Ábrahám pátriárka, a már hanyatló szumír társadalmat maga 
mögött hagyva, megkezdte vándorlását az ígéret Földjére; amikor Menes 
király Felső- és Alsó-Egyiptomot összekovácsolva lerakta a közel 3.000 
évig élő birodalom alapjait; amikor az Indusvölgyi kultúra a virágkorát 
élte, Európára, Kr. e. 3.000 táján, a kőkorszak sötétsége borult. München 
és a bajor vidék Ausztria és Magyarország jórészével együtt a 
„Dunavidéki kultúra” néven ismert kultúrterülethez tartozott. Zsugorított 
temetkezési rítus, kőbalták, pattintott kőkések, a jellegzetes, kézzel for-
mált harangalakú agyagedények – melyekről a kort 
„Glockenbecherkultur”-nak, harangalakú edények kultúrájának szokták 
nevezni – az egész Dunavidék területén hasonlóak. 

A München környéki legősibb település nyomait Unterföhringben ta-
lálták. Wolfratshausenben került elő egy érdekes csuklóvédő lemez. A 
szarukőből – egyfajta kvarcalakulatból – csiszolt egyszerű lemez a nyíl 
kilövése után visszapattantó húrtól védte a csuklót. Az ember a saját ép-
ségét már nemcsak ösztönösen, de értelem-sugalta módon is védeni igye-
kezett, ez a kis kőlemez ennek a szellemi fejlődésnek a kőbaltáknál és 
pattintott késeknél ritkábban fellelhető érdekes bizonyítéka. 

A nagy változás körülbelül Kr. e. 2.000 táján állott be, amikor az Al-
pok vidékének rézbányáiból nyert rezet a bronzkor embere már felhasz-

                                                           
188 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 
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nálta s az ezzel való kereskedés nyomán nagy kulturális fellendülésnek 
vált hordozójává. Ennek az európai fellendülésnek szintjét azonban tanul-
ságos mindig az egykorú ázsiai magaskultúrákhoz mérni. Sohase feled-
jük: Babylonban ekkor vésték kőbe Hamurabi törvénykönyvét, s a fiata-
labbik bronzkorban játszódott le a ma már történeti tényként elismert tró-
jai háború, melynek eseményeit fél évezreddel később énekelte meg a vak 
költő, kinek születési helyéért hét görög város versengett! 

A korai bronzkort a kiállításon a München-Schwabing-i Luitpold 
Parkban 1928-ban talált rézkincs képviseli. Úgy vélik, a réz akkoriban 
pénzt jelentett – annak is használták s egyenes vagy bordaszerűen hajlított 
rövid pálcák alakjában került forgalomba. A schwabingi rézkincs tulajdo-
nosának menekülnie kellett: 500 darab, közel 85 kilónyi rézpálcáját elás-
ta, hogy évezredek múltán véletlenül ismét napvilágra kerüljön. 

Pedagógiai szempontból kitűnő gondolat: avégből hogy a látogató a 
primitív kő- és bronzeszközök nyersanyagát is érzékelni tudja, a vitrinek 
alján ott van pl. egy hatalmas nyers rézásványtömb a mitterbergi bányá-
ból, egy természetes szikladarab amphibolit a környező hegyekből, egy 
szarukő nevű kvarcalakulat (Hornstein) melyből a kőkorszak embere ké-
sét pattintotta s a folyómederben simára csiszolt természetes kő, melyből 
baltája fokát készítette. 

A tudósok a bronzkor több mint ezeréves idejét a leletek tanúsága sze-
rint megosztották. A korabronzkori kultúrát követő, körülbelül 1.600 kö-
rül kezdődő kort ,,Hügelgräberkultur”-nak – sírdomkultúrának jelölik; 
sorozatos sírdombjairól, melyek még inhumációs. zsugorított csontvázak 
fölé emelkednek. A szellemi élet hajnalát, az ősök tiszteletét, a halál utáni 
életbe vetett hitet e korban már gazdag sírmellékletek jelzik. Az evilági 
létfenntartást szolgáló bronzeszközök a másvilágra is elkísérik gazdáju-
kat: rövid, hajlott keresztvasú bronzkardok, golyós díszű bronztőrök, to-
kos baltafejek és a női sírokban a borostyán, nyaklánc formájában, amit a 
rézzel való kereskedés nyomán szereztek Északról. A főbb München vi-
déki lelőhelyek Mühltal, Englschalking, Bogenhausen – nagyrészüket 
München későbbi terjeszkedésével már abszorbeálta. 

Kr. e. 1.200 táján a „sírdombkultúra” népességét egy másik nép, a te-
metkezési rítusáról elnevezett „Urnenfelderzeit” – az urnatemetőkultúra” 
népe szorította ki a Dunavidéki művelődés területéről. Az új népességet 
ugyanaz a hatalmas népvándorlás hozta, amely a Mediterrán kultúrkörben 
a dór vándorlást idézte elő. E korban a halottakat jórészt égetés útján te-
mették, a hamu és a csontok hatalmas urnába kerültek s e fölé emelkedett 
a sírdomb. Innen a kultúra neve. A sírleletek gazdagabbak lesznek: a nők 



 

665 

hatalmas gömbösfejű tűkkel erősítették meg ruhájukat a vállukon, nyaku-
kon perecforma vagy madárfejes tagokból fűzött nyaklánc, ruhájukon 
korongos bronzpitykék, ujjaikon spiráldíszes bronzgyűrűk. A gazdag le-
letanyagból kiválik egy különleges ékszertípus mely a „species”-nek ne-
vet adott, az ú. n. „Grünwaldi fibula”, mely München-környéki lelőhely-
ének nevével vonult be a szakirodalomba. Bronzdrótból hajlított, ferde 
nyolcas alakok sorozata, két spirális kerek tag közé foglalva, hátán bizto-
sítótűszerű szerkezettel. A díszítő formák már feltétlenül szimbolikus 
értelmet rejtenek, amiről keveset tudunk, csak azt, hogy a népnek az élet-
ről és a világmindenség erőiről alkotott primitív elképzelésének 
kifejezőformái. A müncheni Widenmayer-utcában egész rézöntőműhely 
készlete került napfényre: réztörmelékek, beolvasztandó hibás vagy törött 
bronzkardok, baltafejek valamint félig kész öntvények. 

Az „urnatemető kultúra” igen szorosan össze függ a magyarországi te-
rületekkel: a leletek azonosak, sőt egyes lokális típusok kölcsönös ván-
dorlását a két terület sírjaiban nyomon lehet követni. 

A vas megismerése gyökeresen megváltoztata az európai prehistoria 
képét. A régebbi vaskort, az ú. n. Halstattkort 1.000-től 500-ig illetőleg 
400-ig szokták számítani. Utolsó évei a földközi tengervidéki kultúrák-
ban, közelebbről a hellén kultúrkörben, Perikles Athénjének felelnek meg. 
Nevét főlelőhelyétől, a Salzkammergutbeli Halstatt-tól kapta, ahol közel 
500 kremációs és ugyanannyi inhumációs sírt találtak. Ezekben a sírok-
ban jelenik meg a vas Európában először. Keleten, Chaldeában és a 
Kisázsiát lakó magaskultúrákban korábban indult hódító útjára. A Mün-
chen környéki Halstatt-kor főlelöhelye Pullach. Egyik, úgy vélik, feje-
delmi sírjában a felsőbajor vidék első kocsitemetkezésének példájával 
találkozunk. Rekonstruálni lehet a nyers fatönkökkel falazott sírkamrát 
melyben a főember nyugodott, négykerekű, szekérformájú kocsiján s 
gazdag bronzszerszámmal díszített lovaival. A vas a kerék küllőtartó tok-
jaiban és a lovak zabláiban jelenik meg, mint ahogy általában a fegyver és 
a szerszámok anyagában szorította ki a bronzot. A bronz továbbra is az 
ékszer és a ruhadíszek kedvelt anyaga marad. A Riem-i repülőtér munká-
latainál, 1937-ben fontos Halstatt-kori kerámiai lelet került elő: 5 hatal-
mas urna, kisebb tálak és köcsögök. Bekarcolt és festett díszük a szakem-
berek állítása szerint textilornamentikát utánoz. A Halstatt-kori jómódú 
paraszti műveltségű nép feltehetőleg illyr fajú volt: leleteiknek sok tekin-
tetben görög vonatkozásaik vannak. 

A fiatalabb európai vaskor a nyugatsvájci Neuenburger tó vidékén fek-
vő La Téne helységtől kapta nevét. A La Téneben feltárt sírokban a vas 
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teljes győzelmet aratott a bronz felett. A korszak felső határát Kr. e. 550– 
400-tól szokták számítani, alsó határát a terület római meghódítása jelzi. 
A kultúrát hordozó nép ethnikuma bizonyosan kelta volt, elannyira, hogy 
a La Téne kort „Kelta kornak” is szokták nevezni. A leleteken erős et-
ruszk és görög hatás érezhető, melyet a görögök Massilia nevű gyarmata 
– a mai Marseille közvetített. A München vidéki kelta népességnek leletei 
fényesen támasztják alá mindazt amit Julius Cézár a galliai keltákról el-
mondott. Tudunk a kelta Vindelikok hercegségéről, kiknek az Ingolstadt 
melletti Manchingnál erődített településeik voltak; tudunk primitív, de 
ipari gazdálkodásukról, pénzverésükről. Az ásatások a rómaiaktól barbá-
roknak bélyegzett kelta vindelikok körében bizonyosfajta városi kultúra 
fejlődéséről tanúskodnak. Perlach, Aubing, Buchendorf környékén erődí-
tett, elsáncolt építmények nyomait tárták fel. A probléma, hogy vajon 
ezek a „Keltenschanz”-oknak nevezett erődítések egyéni birtokokat vagy 
szentélyeket öveztek-e, sokáig foglalkoztatta a kutatókat. Ma már bizo-
nyosnak látszik, hogy körülzárt kultuszterületek voltak. 

A Hallstatt-kori illyr népek teljesen felszívódtak a kelta népességbe, 
majd átélték a római uralmat és ethnikumuk kimutatható a germán hódítás 
bajuvár törzsében is. 

A kelta leletanyag igen gazdag a kiállításon. A jellemző díszítőelemek 
a „pelta”-forma, a rotációs csillag (Wirbelmotiv), absztrakt indák madár-
fejes végződése – szép példányokkal vannak képviselve. Az absztrakt 
inda állat vagy madárfejes végződése különösen érdekes kelta ősmotí-
vum, mely a keltahagyományú illuminált ír és skót kéziratokban él to-
vább. Ott van az ír misszionáriusok vándorbotjának fején is. Ír közvetítés-
sel kerül bele a kontinens prekaroling és karoling kódexeinek formakin-
csébe, hogy azután a román és koragótikus európai püspöki botok 
volutában végződő fejének állandó díszét képezze. S nemcsak a kelta ős-
lakosságú területeken – hol a legtiszábban a limogesi pásztorbotokban él 
tovább hanem le egész Délolaszországig megtalálható. E hosszú motí-
vumvándorlás a kelta ősmotívum rendkívüli szívósságát bizonyítja. – A 
madárfejes kelta motívumnak két említésreméltó példáját idézzük a kiállí-
tás anyagából. Az egyik egy La Téne-kori bronz övcsat (Hölzelsau–
Niederaudorfi lelet) melynek két szembeállított S-alaku főmotívuma vég-
ződik két-két madárfejben. A másik egy Obermenzingben kiásott kard-
penge, tövénél bevésve háromágú rotációs motívum három madárfejjel. 
Ugyanebben a sírban egy sorozat finom, vasból készült orvosi műszert is 
találtak. Egy másik, Unteimenzingben előkerült sírban vaskardpenge fe-
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küdt igen ritka díszítéssel: aranylemezből berakott asztrálszimbóíurnok – 
nap és hold – ragyognak rajta. 

A római kor Felsőbajorországban Kr. e. 15-ben, Drusus és Tiberius 
hódításaival kezdődik. Nem sokkal később az egész terület mint „Provin-
cia Raetia Secunda et Vindelicum” a birodalomhoz csatoltatott. A főváros 
Augsburg – Augusta Vindelicorum – lett s a kelta Radaspona – a mai Re-
gensburg helyén Castra Regina néven római castrum és garnizón épült. A 
tervszerűen kiépített római kereskedelmi utak azonban München szűkebb 
környékét elkerülték. Az egyik Brigantium – Bregenz-ből vezetett 
Cambodunum – Kempten és Bratananium – Gautingon át Augsburgba s 
onnan Főhringen át Wels felé. Gautingból egy másik főútvonal is elága-
zott Iuvavium – azaz Salzburg felé. Egy pillantás a térképre nyilvánvaló-
vá teszi hogy a keresztezőpont mentén fekvő Gauting miért lett kereske-
delmi és kulturális gócpont a provincia fővárosa mellett. 

Gauting, München-Denning és a többi lelőhely a szokásos római pro-
vinciális kultúra emlékeit vetette felszínre: hypocaustumos lakóházak és 
termák falait és hasábos csöves tégláit, hengeres meleglégfűtéses vezeték 
csöveket, terra sigillata edényeket, Venust ábrázoló terrakotta kultusz-
szobrocskákat, kozmetikai szereket, bronzstylost, kockajátékot, fibulákat, 
üvegpalackokat, sarlóalakú strigiliseket— a közeli gymnazium falai kö-
zül. Gautingban egy egész fazekas műhely került elő, szűknyakú füles 
edények bőséges készletével. Ritkább egy márvány Cybelé szobrocska és 
az egyiptomi bronz Apis-bika, mely a római hadsereggel importált keleti 
valláskultusz emléke. A provinciális leletanyagból ugyancsak kiemelke-
dik az Ingolstadt melletti Oppidum Manchingban előkerült reliefdíszes 
vértlemezei egy egykori bronzfegyverzetnek, és Neuburg körzetéből harci 
bronz arcvért, mely természetes arcvonásokat utánoz. Manchingban római 
ezüstkészletet is találtak – ovális tálakat, nyeles csészéket – melyek az 
oppidum bizonyosfajta luxusos életformájáról beszélnek. Említésre méltó 
lelet még egy különleges karkötő, bronzból, melyet a szakirodalom 
„Börsenarmring” néven ismer. A bronzkarika egy szakasza erősen meg-
duzzadt, ovális dudorszerű rekeszt képez s benne még a pénzdarabokat is 
megtalálták. – Egyfajta fekete kerámiapalack fehérbetűs felírása így szól: 
Vivite Felices! – Grünwald mellett római sáncépület alapjaira bukkantak. 
Érdekes azonban, hogy később, a 10. században ú. n. ,,Ungarrefugiumot”, 
építettek föléje, s ennek falai részben ma is állanak. Egyike volt a felsőba-
jor területen szétszórt erődítményeknek a be-betörö magyarok elleni vé-
delem céljából. 
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A római kor München környéki leletei között talán a 
legspektakulárisabb az Ingolstadt melletti Westenhofenban a múlt szá-
zadban kiásott mozaik. A villa, melyben a 70 négyzetméteres színes mo-
zaikpadlót találták, 200 körül épülhetett s úgy vélik, Caracalla raetiai 
helytartójának vadászkastélya volt. Ha ez a feltevés helytálló, akkor a 
császár maga is itt szállt meg amikor 213-ban személyesen végigellen-
őrizte birodalma nyugati limeseit. A villa 260-ban az alemannok betörése 
alkalmával pusztult el. Egyik fríze abból az alkalomból van kiállítva, 
hogy új restaurálási technikával rögzítették a mozaikkockákat egymáshoz. 
Az átriumszerű helység, melynek padlóját fedte, félkörben végződött, 
közepén impluviummal s éppen az innen kifolyó víztömeg végezte a mo-
zaikon a legnagyobb rombolást. Témája kettős: az impluvium körül delfi-
nek, tengeri szörnyek és najádok; a frizen izgalmas szarvasvadászat, a 
fülkében bika és medve áll. E két utóbbi ábrázolás indokolja az épület 
vadászkastély rendeltetését. 

A bajor meroving kor a 6. századi bajuvár honfoglalással kezdődik. A 
bajuvár törzsektől megszállt terület határzónája a szomszédos alemann 
települések felé a Lech folyó mentén haladt. A meroving-bajuvár sírlele-
tek nagyjában megegyeznek az egyéb germán törzsek, a frankok, 
alemannok, thüringek sírmellékleteivel. Sortemetőik – melyeknek ponto-
san feltérképezett táblázatait ott láthattuk a falakon – rendszerinth az – ing 
végződésű törzsi települések – ú. n. „Sippendorfok” ma is meglévő falva-
ik környékén helyezkednek el, hiszen az – ing végződés az első honfogla-
ló telepesek törzsi nevének járuléka volt. Egy-egy sortemető néha 200–
300 sírból áll. Sendling, Harlaching, Giesing, Unter-és Obermenzing, 
Aubing, Feldmoching melletti meroving sírmezők tipikus mellékletei az 
egyenespengéjü kardok és a dudoros, kerek germán pajzsok mellett a ne-
hézkes formájú, szalagfonatos díszű övcsatok, ezüstberakásos, niellós 
szíjvégek s az ú. n. „halálfejes” szíjvégek: nevüket a keskenyarcú, kerek-
szemüregű halálfejhez hasonló motívumtól kapták. Legszebb példányai a 
feldmochingi és aubingi sortemetőkből származnak. A csontváz vállainál 
rendszerint aranyozott kengyel és fibulapár feküdt, az övnél gránátos ke-
rek csatok, nem ritkán aranyból. Sok importárut is látunk: egyiptomi kopt 
bronztálat, Vörös-tengeri csigát, longobard aranylemezkereszteket, me-
lyek főlelőhelyükről, Milánó vidékéről származnak, valamint pompás 
avar szíjvereteket Pannónia vidékéről, északi borostyángyöngyöket, indiai 
almandint, gránátrekeszes fibulákat a keleti gót területekről, ötletes térkép 
szemlélteti a meroving sírok messze földről behozott mellékletei vándor-
lásának irányát: sugáralakú nyílhálózat fedi a térképet, a nyilak belső vége 
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a lelőhelyet jelzi, külső vége az idegen terület földrajzi fekvése felé mutat, 
végén az importált tárgy sematikus képével. – Nem sokkal később a ke-
resztény szimbólumok is megjelennek a sírokban: egyszerű mellkeresz-
tek, Krisztus-monogrammok, és feltűnésükkel egyenes arányban ritkulnak 
általában a sírmellékletek – az új vallási ideológia természetes következ-
ményeként. Érdekes, hogy mennyi római tárgyat találnak meroving-
bajuvár sírokban: ékszert, fibulát, bronzot. Ennek magyarázata a szakem-
berek szerint abban van, hogy a pogány bajuvárok őstisztelete bizonyos-
fajta varázserőt tulajdonított a foglalt területen élt elődök, az ősök s álta-
lában a halottak birtokában volt minden tárgynak s ezt a varázserőt a saját 
halottaik javára biztosították amikor a régi tárgyakat sírjaikban másodla-
gosan is eltemették. 

Szólnunk kell a kiállítás technikai és muzeológiai érdemeiről is melyek 
nem kevésbé tanulságosak. 

A tárgyak mellett a falakon láthatók a feltérképezett lelőhelyek, a 
meroving-bajuvár sortemetők helyzetrajzai, melyek minden leletnek a 
maga geográfiai és egyben történeti hátterét rögzítik. Földrajz nélkül nin-
csen történelem régi igazsága ez a kultúrtörténeti kutatásnak! Érdekes 
újítást képviselnek muzeológiai szempontból az egyes jellemző diszítő 
motívumok felnagyított színes rajzai, melyek nagyméretű négyszögű táb-
lákon szegélyezik a falat a menyezet pereménél. A nagyméretű sematikus 
rajz jobban megrögzíti a motívum lényeges elemeit mint a gyakran apró 
méretű eredetije, s így a vizuális átélés erőteljesebb s a rögzítés tartósabb. 

A legmeglepőbb az a hatalmas térkép, amely a belépővel szemben lévő 
falat a maga egészében elfoglalta. Előtte kapcsolótábla különböző színű 
gombokkal, melyeket ha sorjában megnyomunk, a térképen hasonló színű 
apró villanylámpák gyulladnak ki. A kőkorszak lelőhelyeit fehér lámpa, a 
bronzkorét zöld, a Halstatt és La Téne-korét kék, a római lelőhelyeket 
piros lámpa jelzi, és így tovább. Ily módon pontos áttekintést kaphatunk a 
települések és lelőhelyek egymáshoz mért földrajzi viszonyairól, valamint 
az időben egymást követő telepek térbeli kontinuitásáról vagy differenciá-
lódásáról. A római kereskedelmi és katonai utakat külön piros lámpasor 
jelzi. 

A térképről pontosan leolvashatjuk, hogy az aránylag fiatal München 
egy többezeréves kultúra koszorújában fekszik. És azt, hogy amikor mint 
városnak történelme még el sem kezdődött, környéke integránsan kapcso-
lódott bele az európai kultúrfejlődések egymást követő szakaszaiba. Az 
egész kiállításról pedig elmondhatjuk, hogy szinte maradék nélkül oldotta 
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meg egy földrajzi egység kulturális és történeti keresztmetszetének ismer-
tetését. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
A magyar forradalom hatása a politikai gondolkodásra189 

Hannah Arendt: Die Ungarische Revolution und der totalitäre 
Imperialismus. R. Piper & Co Verlag, München 1958. 

 
Nyugaton az elmúlt két esztendőben számtalan könyv, riport, dokumen-
tumgyűjtemény és tanulmány jelent meg a magyar forradalomról, de né-
hány kitételtől eltekintve a legtöbb megmaradt az események élménysze-
rű és sokszor felszínes ismertetésénél vagy a dokumentumok magyaráza-
tánál. Melvin J. Laskyn, Hugh Seton-Watsonon, Francois Bondyn és 
Ignazio Silonén kívül eddig alig akadt valaki, aki a magyar forradalom-
mal kapcsolatban újat mondott volna, vagy mi több, olyan következteté-
sekre jutott volna, amelyek az európai politikai gondolkodást alapvetően 
befolyásolhatnák. Hannah Arendtnek, a newyorki Columbia egyetem 
most meghívott tanárának, az ismert politikai írónőnek tanulmánya azok 
közé a ritka könyvek közé tartozik, amelyek a kommunizmust, a szovjet-
rendszert és a Szovjetunió politikáját meglepően új megvilágításba helye-
zik. Hannah Arendt mindjárt a könyv elején megállapítja: a magyar forra-
dalom kitörésének oly nagy jelentősége van, hogy „minden politikát, 
minden elméletet, az eshetőségek és a lehetetlen dolgok megjósolását újra 
felül kell vizsgálnunk”. 

Szerinte a lengyel és a magyar forradalmat az tette lehetővé, hogy 
Hruscsov híres titkos beszédének kettős értelmét sem Nyugaton, sem a 
Vasfüggöny mögött nem ismerték fel idejében. Amikor a beszéd közis-
mertté vált, az emberek Nyugaton is és Keleten is megkönnyebbülten 
lélegzettek fel: végre egy szovjet politikus, aki emberi nyelven beszél a 
szomorú eseményekről és a gaztettekről, amelyek annyi pusztulást és a 
népeknek annyi fájdalmat és szenvedést okoztak. Nem vették észre, hogy 
ez a beszéd a desztálinizálásnak nem a kezdete, nem a csúcspontja, hanem 
épp ellenkezőleg, a befejezése. A megszállt országokban kezdettől fogva 
egészen másképp értelmezték a beszédet, mint a totalitárius gondolkodás-
hoz hozzászokott szovjet nép, ezért törhetett ki a magyar forradalom. 

A magyar forradalomban a legcsodálatosabbnak azt tartja, hogy vezér 
nélkül, kidolgozott program nélkül sem vezetett káoszhoz vagy anarchiá-
hoz. Hogy a magyar forradalomnak sikerült a rendet megőriznie, az or-
szágot a forradalmakkal járó zűrzavartól megóvnia, a forradalmi tanácsok 

                                                           
189 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 
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és elsősorban a munkástanácsok fellépésének tulajdonítja. Nem is titkolja 
a tanácsok rendszere iránt érzett őszinte rokonszenvét. A tanácsrendszer – 
mondja – mindmáig egyetlen alternatívája a többpártrendszeren alapuló 
demokráciának. A tanácsrendszer demokratikus – állapítja meg –, csak-
hogy a demokrácia itt olyan formában jelentkezik, amilyen eddig még 
nem volt és amit még sohasem próbáltak ki. A tanácsok nem 
antiparlamentárisak, csak éppen a népképviselet más módját javasolják. A 
mai világban a demokráciának csak két lehetőségét ismerjük: a száz év 
óta győzedelmes többpártrendszert és a száz év óta mindig levert tanács-
rendszert. E kettő bizonyos vonatkozásban ugyan ellentmondásban van 
egymással, de ki is egészíti egymást. A szerzőnő nagyon helyesen rámu-
tat, hogy a többpártrendszeren alapuló demokrácia, is csak ott működik 
jól, ahol valódi helyi önkormányzatok léteznek – mint a svájci kantonok, 
a Townhall Meeting Amerikában és más hasonló önkormányzati szervek 
Angliában és Skandináviában –, amelyek a tanácsrendszerrel meglepő 
hasonlóságot mutatnak. 

A magyar forradalom egyik történelmi jelentőségét Hannah Arendt 
épp abban látja, hogy a száz év óta mindig levert tanácsrendszer győze-
delmeskedett benne. De észreveszi forradalmunk kettős irányát: a tanács-
rendszerrel párhuzamosan a pártok feléledését. A tanácsok rendszeréért 
való aggodalmában megkockáztatja azt állítást is, hogy a forradalom győ-
zelme esetén a többpártrendszeren alapuló demokrácia megsemmisítette 
volna a tanácsokat. És itt ellent kell mondanunk. A mi megítélésünk sze-
rint, ha a magyar forradalom győz, ez lett volna az első eset a világtörté-
nelemben, hogy a tanácsok megtarthatják funkcióikat, a koalíciós pártok 
mellett a demokrácia legfontosabb szerveivé válva politikai működésüket 
a tanácsokból létrehívandó felsőházban fejtettek volna ki. Abban viszont 
igazat kell adnunk Hannah Arendtnek, hogy az oroszokat nem az „ellen-
forradalom” veszélye, hanem a tanácsrendszer gyors kiépülése izgatta a 
legjobban. Az oroszok, akik a tanácsokat, a szovjeteket még Lenin életé-
ben – a kronstadti lázadás leverése után – megfosztották hatalmuktól, 
éppen azért szánták rá magukat a forradalom leverésére, mert benne az 
eredeti szovjetrendszer, a negyven esztendős bolsevista pártdiktatúra tör-
ténelmi ellenfele, lépett újra a történelem színpadára. 

A magyar forradalom leverésével a Szovjetunió szakított hagyományos 
gyarmatosító módszereivel. A háború után az oroszok a megszállt orszá-
gokban óvakodtak attól, hogy nyílt erőszakkal, megszálló hadseregük 
fegyveres beavatkozásával kényszerítsék rá rendszerüket a hatalmuk alá 
jutott népekre. Eszközük nem a megszálló hadsereg, hanem ennek támo-
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gatását élvező kommunista pártok és a titkos rendőrség voltak. A magyar 
forradalom leveréséig ebben különböztek a klasszikus gyarmatosító ha-
talmaktól. Ma azonban a nyugati gyarmatosítóknak a gyarmatokon végre-
hajtandó megtorló intézkedéseik során mindig tekintettel kell lenniök 
saját országuk közvéleményére, a belső ellenzékre, sajtóra, rádióra, stb. 
Ezek a kormányok sok esetben éppen az anyaország belső hangulatára 
való tekintettel kénytelenek engedményeket tenni. Ezzel szemben a totali-
tárius imperializmus a belső ellenzéke megtörésére kénytelen minden 
engedményt megtagadni a gyarmati néptől, még akkor is, ha a megbéké-
lés érdekében tanácsosabb lenne engedményeket tenni, mert az ilyen 
„enyheség” a diktatúrát saját országában veszélyeztetné és a meghódított 
ország népét a saját országa népénél előnyösebb helyzetbe juttatná. ( Ér-
dekes megállapítása a könyvnek az is, hogy az oroszokat a megszállt or-
szágokkal szemben folytatott gazdaságpolitikájukban nem annyira a 
klasszikus gyarmatosítók kizsákmányolási vágya vezette, mint inkább e 
népek életszínvonalának leszállítása a szovjet szintre. E megállapításnak 
azonban igen sok közismert tény ellentmond, de annyi igazság bizonyára 
van benne, hogy az oroszokat a gazdasági kizsákmányoláson kívül ez a 
cél is vezette). A magyar forradalommal a szovjet gyarmatosítási módsze-
rek csődöt mondtak. Ma már a Szovjetunió vezetői sem áltathatják magu-
kat azzal, hogy a sztálini módszerekkel, a titkos rendőrségre támaszkodó 
kommunista pártok segítségével fenntarthatják uralmukat a gyarmatosított 
országokban: csak hadseregük nyers és brutális erejére támaszkodhatnak. 
így most már látszatra sem különböznek az első kegyetlen gyarmatosítók-
tól. Ez a felismerés – mondja Hannah Arendt – erősen veszélyeztetheti a 
Szovjetunió befolyását az ázsiai és afrikai országokban, ahol a közvéle-
mény érzékenyen reagál a régi fajta imperializmus módszereinek alkal-
mazására, ha ezek a népek egyszer politikai tapasztalatokra tesznek szert 
és jobban érdekli őket a szabadság, mint a bőr színe. 

A szovjet imperializmus igazi lényegét azonban még Nyugaton is igen 
gyakran félreértik. Hannah Arendt szerint az oroszok ma sem törekszenek 
valamely távoli ország meghódítására. Külpolitikájuk legfőbb vonása, 
hogy nyugtalanság keltésével és a helyi kommunista pártok segítségével 
az elavult és amúgy is bomlásban lévő ásatag társadalmi és politikai rend-
szereket akarják megdönteni, de nem gondolnak e területek kommunista 
uralom alá rendelésére: csak a Nyugat pozícióját akarják gyengíteni. Más 
taktikát folytatnak a határaik mentén fekvő országokkal szemben. Itt nem 
riadnak vissza e területek kommunista uralom alá való rendelésétől. A 
szovjet imperialista politikának ezt a kettősséget Nyugaton sokan nem 
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ismerik fel, mert alábecsülik és a Szovjetunió heccpolitikájának számlájá-
ra írják a gyarmati és félgyarmati népek nyugtalanságát és félreértik a 
kommunisták szerepét a gyarmati forradalmakban. A szovjet hadsereg 
közreműködése nélkül kirobbanó kommunista forradalmakat a szovjet 
kormány nem üdvözölhetné lelkesedéssel, a Szovjetunió nem kevésbé 
lenne megrökönyödve mint Amerika, ha például az események szeren-
csétlen találkozása folytán Franciaországban a kommunisták kerülnének 
hatalomra. 

Hannah Arendt ugyan nem fejti ki egészen világosan, de okfejtéséből 
és a mai világhelyzet alapos vizsgálatából (berlini kérdés) is kiderül, hogy 
a világ mai kettéosztottsága felel meg legjobban a szovjet politika céljai-
nak. Ez segítheti elő a Szovjetunió további imperialista terjeszkedését és 
az akadályozhatja meg, hogy az elnyomott népek szabadságharcukhoz 
Nyugatról segítséget kapjanak. Ezért nem tudott Amerika hathatósan be-
avatkozni a magyar forradalomba se. Hannah Arendt szerint az amerikai 
külpolitika célja ugyanis a második világháború befejezése óta az volt, 
hogy a kommunista, szövetséges és semleges országokra tagolódott vi-
lágban a politikai egyensúlyt fenntartsa, mégpedig a befolyási övezetek-
nek ha nem is de jure, de de facto elismerésével és a semlegesség fenntar-
tásával azokban az államokban, amelyek a hatalmi tömbökön kívül he-
lyezkednek el. Amerika beavatkozása a magyar forradalomba ellenmon-
dott volna a háború óta folytatott amerikai külpolitikának. Magyarország 
a szovjet tömbhöz tartozott, amelyet Amerika hallgatólagosan tudomásul 
vett, ha jogilag soha nem is ismert el. Szerinte a beavatkozásra ilyen kö-
rülmények között csak egy lehetőség nyílt volna, ha az idő megengedte 
volna: valódi önkéntes csapatok szervezése, amelyek semmi másért csak 
a szabadságért harcoltak volna magyar földön. 

A magyar forradalom és a totalitárius szovjet imperializmus vizsgála-
tának eredményeként Hannah. Arendt arra a következtetésre jut, hogy 
azok a megrázkódtatások, amelyek 1956-ban érték a Szovjetunió hatalmi 
politikáját, aligha vezetnek strukturális változáshoz a szovjet birodalmon 
belül. Szerinte sokkal inkább feltehető, hogy ennek a rendszernek általunk 
még nem látható vége olyan váratlanul és katasztrófaszerűen fog bekö-
vetkezni, mint a magyar forradalom kitörése. Kár, hogy ebben a végkö-
vetkeztetésben nem érthetünk egyet a kitűnő szociológusnővel. A Szov-
jetunió belső viszonyainak ismeretében, de könyvében elmondottak alap-
ján is, sokkal inkább számíthatunk egy lassú átalakulásra, még akkor is, 
ha ennek az átalakulásnak a mai szovjet vezetők minden erejükkel igye-
keznek ellentállni. Már maga az a tény, amit Hannah Arendt oly meggyő-
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zően fejtett ki könyvében, hogy a szovjet értelmiséget sokkal inkább a 
ténybeli igazságok érvényre juttatása érdekli, mint maga a szabadság, azt 
bizonyítja, hogy nagyon hosszú fejlődési folyamattal van dolgunk. 

Vannak a könyvnek kisebb tárgyi tévedései is. A szerző nem tudja pél-
dául hogy a Nemzeti Parasztpárt (Petőfi Párt) erősen radikális, forradalmi 
párt. Azt írja róla, hogy nem lehet baloldali radikális törekvésekkel gya-
núsítani. Nyilván összetévesztette a kisgazdapárttal. A magyar diákok a 
rádiót nem október 24-én este rohamozták meg, hanem 23-án, a forrada-
lom kitörésének napján. Hannah Arendt, mint a legtöbb nyugati politikai 
író, Magyarország történetének csak az utolsó tíz esztendejét ismeri, amit 
a forradalom fénye megvilágított. Így nem tudhatja, hogy a forradalom 
eszmei alapjai mélyebben keresendők, mint a párton belüli ellentétekben. 
Nem látja például a forradalom eszmei tartalmában a népi irodalom hatá-
sát. A forradalom előzményeit általában Sztálin halálától kezdve vizsgál-
ja. Ezek a hibák és tévedések azonban nem vonnak le semmit a tanulmány 
értékéből, különösen nem a kutatási módszeréből, amelyet mindenkinek, 
aki a magyar forradalom lényegét, hatását és a szovjet politika várható 
alakulását akarja vizsgálni, követnie érdemes. 
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NAGY LÁSZLÓ 

A magyar forradalom és a pártos történetírás190 

Ellenforradalom Magyarországon, Tanulmányok, I. MSZMP KV Párttör-
téneti Intézete, Kossuth Könyvkiadó 1958. 

 
„Külföldön, különösen a kapitalista országokban, sok könyv jelent már 
meg az 1956. évi magyarországi ellenforradalomról. Ezekben a kiad-
ványokban azonban hemzsegnek a célzatos és rosszindulatú hamisítások, 
ferdítések és kitalálások. Jelen kiadványunkkal szeretnénk hozzájárulni a 
magyarországi ellenforradalom igazságos, a valóságnak megfelelő értéke-
léséhez ...” 

Ezekkel az igényes alapelvekkel bocsátotta útjára a MSZMP Központi 
Bizottságának Párttörténeti Intézete az októberi forradalom történetét fel-
táró tanulmánysorozat első kötetét. A könyv bevezetése azt is előrebocsá-
totta, hogy bármely jelenkori probléma vizsgálata csak úgy lehetséges, 
„ha pártosan, a haladást képviselő osztály ... szemléletével tanulmányoz-
zuk az eseményeket.” 

Ilymódon a Párttörténeti Intézet alapelveinek ellentmondó feladatot tű-
zött maga elé: a tényeken alapuló „pártatlan” értékelést kívánt nyújtani, 
de úgy, hogy elemzése ugyanakkor „pártos” is legyen, megfeleljen az 
„uralkodó osztály” érdekeinek. 

E két összeegyeztethetetlen szempont figyelembevételével készült 
könyv természetesen csak második célkitűzésének felel meg maradékta-
lanul. E súlyos „szépséghibája” ellenére – meg kell mondanunk – nívóban 
magasan felette áll az e tárgyban Magyarországon megjelent „Fehér 
könyv”-nek és egyéb propagandairatoknak. Aránylag kevés benne a min-
den részletében kitalált állítás. Súlyos hibája viszont, hogy még az objek-
tív megfigyelésen alapuló tényszerű adatokat is célzatosan csoportosítja, 
kitalált, vagy legjobb esetben kellőképpen nem bizonyított adattal keveri, 
forrásait nem ellenőrzi, így végeredményben nem azt mondja el, ami tör-
tént, hanem azt, ami a pártérdekeknek megfelelően történnie kellett volna. 

Az „Ellenforradalom Magyarországon” című könyv csak 1958 január 
31-én jelent meg, de számos állítása máris érvénytelenné vált, még hazai 
használatra is. Ez a pártos történetírás elkerülhetetlen következménye. 

Így például a kötet egyik tanulmányának szerzője, Vadai György, 
többhelyütt olyan értelmezést ad Jugoszlávia történelmi szerepének, 

                                                           
190 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 
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amelynek ma már ellenkezőjét hirdeti a jelenleg érvényben lévő „pártos” 
felfogás. 

Betlen Oszkár is megvédi Jugoszlávia szocialista jellegét és kifejti, 
hogy „Jugoszlávia és a többi szocialista ország viszonyát a közeledés, az 
együttműködés és a baráti kapcsolatok erősödése jellemzi, nem a kapcso-
latok lazítása.” 

Hasonlóképpen különbözik a könyv felfogása Nagy Imre forradalom-
alatti miniszterelnöki kinevezésével kapcsolatban a mai hivatalos véle-
ménytől. Többhelyütt azt állítja a tanulmánykötet, hogy Nagy Imrét a 
MDP Központi Vezetősége legális úton tette meg miniszterelnökké, majd 
meglepő módon megállapítja, hogy „Nagy Imre miniszterelnökké válasz-
tása az ellenforradalom első nagy győzelme volt.” 

Mint említettük, a könyv szerzői aránylag kevesebb kitalált állítással 
bizonyítják az események ellenforradalmi jellegét, mint a hasonló tárgyú 
magyar és népidemokrata újságcikkek és tanulmányok. Nem állítják, 
hogy „Kovács Béla nyilas nagybirtokos volt” (Rudé Pravo, nov. 21.). Azt 
sem, hogy „Nagy Ferenc Párisból Győrön át Budapestre érkezett, hogy 
személyesen irányítsa a nyilas rémuralom visszaállítását” (Rudé Pravo, 
nov. 7.) és azt sem, hogy „a november 4-én beavatkozó szovjet csapatok 
csak jogos önvédelem esetén lőttek és a lehetőség határain belül elkerül-
ték az épületek megrongálását” (Keletberlini Rádió, nov. 14.), A forráso-
kat azonban éppen olyan „pártosan” értékeli, mint a nem „tudományos” 
közlemények. 

A könyv leggyakoribb „bizonyító” módszere az olvasó előzetes egyet-
értésének feltételezése. „Mint ezt mindenki jól tudja ...”, „Általánosan 
ismert tény...”, „Köztudott dolog...” stb., bevezető után a szerzők bizonyí-
tás helyett tényként tekintik az olvasó „magától értetődő” beleegyezését 
és e feltételezés birtokában elmulasztják a bizonyítást. 

Cowley ezredesről például megállapítja a könyv azt az általánosan is-
mert tényt, hogy az angol katonai attasét a Kádár-kormány kémtevékeny-
ség miatt kiutasította Magyarországról. Ez valóban „általánosan ismert 
tény”. A szerzők azonban az „általánosan ismert tény”-t önkényesen meg-
toldják négy oldal súlyosan terhelő adattal, de egyetlen bizonyítékot sem 
hoznak fel, hiszen „általánosan ismert tény”-nyel állunk szemben. Másutt 
csekély számú és kellőképpen nem bizonyított „tény”-ek alapján általános 
érvényű következtetéseket vonnak le. 

Ezzel a módszerrel különösen a forradalomban részt vevő egyének „fa-
siszta, arisztokrata, klerikális, földbirtokos, bűnöző”, stb. jellegét ipar-
kodnak „magától értetődővé tenni. A Budapesten lezajlott eseményekben 
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a Párttörténeti Intézet könyve szerint tizenhét ezer közbűnöző játszotta a 
vezető és előkészítő szerepet. „Csak találomra választunk a hosszú név-
sorból” – mondják és ezután huszonhat nevet sorolnak fel, csupa komp-
romittáló nevet, akiknek vezető szerepe valóban kalandor és fasiszta jel-
leget adott volna a forradalomnak. Kiderül azonban, hogy ezek a szemé-
lyek 1945—46 óta börtönben ültek, tehát eleve nem játszhattak szerepet 
az előkészítésben. Kiszabadulásuk a forradalmi események közben tör-
tént, de még ha bele is sodródtak az eseményekbe, huszonhat kétes sze-
mély nem bizonyíték sem arra, hogy tizenhét ezer bűnöző garázdálkodott 
a fővárosban, sem pedig arra, hogy az eseményekben résztvevő sok száz-
ezer ember a közbűnözők erkölcsi vagy politikai álláspontját vallotta ma-
gáénak. Hogy ezeknek a kompromittáló neveknek a kiválasztása nem 
„csak úgy találomra” történt, hanem gondos mérlegelés alapján, bizonyít-
ja a tény, hogy ugyanezek szerepelnek a fehér könyvekben és a külföldön 
megjelent propagandairatokban is. Másutt is gyakran tapasztaljuk, hogy a 
szerzők, ha nincsenek bizonyítékaik, felsorolnak egy-két gyenge érvet, 
aztán mintha még egy sereg megdönthetetlen érv állna rendelkezésükre, 
csak éppen nem akarják fárasztani az olvasót, kijelentik: „azt hisszük, 
ennyi is épp elég bizonyítéknak”. 

Hasonló módszerrel igyekeznek a semmiféle alappal sem rendelkező 
egyéb állításokat „magától értetődővé” tenni. Takách-Tolvay Gyuláról 
több magyarországi hivatalos hírközlőforrás is megállapította, hogy „ez a 
földbirtokos arisztokrata hol Abaújszántó, hol Budapest határában garáz-
dálkodott ellenforradalmi bandájával. Az a tény, hogy egy Takách-Tolvay 
azért került börtönbe, mert „fasiszta gróf” volt, csak a pártos történetírók-
nak abszolút értékű bizonyíték. Ez a Takách-Tolvay azonban sohasem 
volt gróf, még kevésbé „fasiszta gróf”, hanem egy postaaltiszt katonafia, 
akinek holdjai csak a „Holdban” léteznek és „grófi” kinevezését az ÁVH-
tól kapta. 

Hasonlóképpen gyenge bizonyítási mód egy hamisított okmányt egy 
eredeti mellé fotografálni azzal a céllal, hogy a hamis ezáltal valódivá 
váljék, illetve az olvasó annak higyje. Ezt tették a Szabad Európa Rádió 
müncheni magyar osztályának névsorával, annak bizonyítására, hogy a 
SZER-nál kizárólag hétpróbás fasiszták állnak alkalmazásban. Ez a fotó-
montázs a Fehér Könyv ötödik kötetében található, míg a névsor elemzése 
az „Ellenforradalom Magyarországon” című párttörténeti kiadványban. A 
fotómontázs baloldalán az amerikai Free Europe Committee tagjainak 
névsora látható. Ez egy amerikai folyóirat borítólapjáról készült. A folyó-
irat bármely könyvesboltban megvásárolható. Ez valódi. Mellette áll 
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azonban egy másik névsor, amely a SZER magyar osztályának „főbb 
munkatársait” tartalmazza. Ez az okmány azonban teljesen hamis, mert a 
rádiónak Európában tevékenykedő mintegy százötven magyar alkalma-
zottja közül nem a „főbb”-eket szedi csokorba, hanem azokat, akikről 
különböző hírszerzők révén megtudták, hogy a rádió alkalmazottai, vagy 
akiknek nevét a rádió műsorából ismerik. Nem kívánjuk természetesen a 
politikai rendőrség tudomására hozni a helyes listát, de megjegyezzük, 
hogy az általuk lefotókópiázott „hiteles” névsor majdnem minden neve 
téves. E nevek tulajdonosai vagy egészen más beosztásban vannak, mint 
aminek feltüntetik őket, vagy évekkel ezelőtt kiváltak a rádió kötelékéből. 

A könyv egyes fejezeteinek szerzői különös előszeretettel mondanak 
véleményt ellenőrizhetetlen tényekről. Így például hosszas elméleti vitát 
folytatnak arról, miben tért el Nagy Imre első miniszterelnöksége idején a 
„júniusi párthatározatok”-tól. Garmadával sorakoztatják fel az érveket és 
vádakat, csak éppen az ellenőrzés lehetőségét nem adják meg a pártos 
történészek a pártatlan olvasónak. Szerényen csak az „eltéréseket” közlik, 
de magát a párthatározatot nem, aminthogy ezt a fontos dokumentumot 
még sohasem hozták nyilvánosságra. Így önkényesen vádaskodhatnak, 
hisz senki sem ellenőrizheti milyen határozattól tért el annak idején a mi-
niszterelnök. 

Másik súlyosan tudománytalan „bizonyító” eljárásuk a tudatos elhall-
gatás. Különösen közéleti férfiak, politikusok életrajzait állítják össze 
meghatóan naiv pártossággal. Ha egy diplomata például annak idején 
megkapta a Német Sasrendet, ezt perdöntő bizonyítéknak tekintik fasiszta 
múltjára. 

Apponyi Györgyről megállapítják, hogy grófi származású, 662 hold 
föld volt tulajdonosa, évi jövedelme 33.700 pengő és a Horthy rendszer 
politikusa volt. Mindez igaz, de az csak az érem egyik oldala. A szerző 
elmulasztja megemlíteni, hogy Apponyi Horthy ellenzékének politikusa 
volt és e magatartásáért a nácik a mauthauseni haláltáborba hurcolták, 
ahonnan oly betegen szabadult, hogy még ma sem tekinthető gyógyult-
nak. 

Ezzel a technikával meglepő életrajzokat készíthetnénk a budapesti 
vagy akár a moszkvai pártnagyságokról is. Például: „Rákosi Mátyás, osz-
tályidegen polgári származású politikus, volt katonatiszt, évi jövedelme 
több százezer forint, 1946-ban az áruló Nagy Ferenccel Amerikába repült 
és ott az imperialisták vezérével, Trumannal tárgyalt és tőle anyagi támo-
gatást is kért.” Vagy egy másik: „Molotov, osztályidegen polgári szárma-
zású politikus, évi több mint százezer rubel jövedelemmel, a fasiszta hit-
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leri Németországgal kötött örök barátsági szerződés aláírója, a Német 
Sasrend tulajdonosa.” 

A szillogizmus igen gyakori bizonyító eljárás, nem is a módszert, csak 
meglepő alkalmazását rójjuk fel a könyv szerzőinek. Két premisszaidéze-
tet közölnek Nagy Ferenc volt kisgazdapárti miniszterelnöknek a forrada-
lom előtt a Látóhatárban megjelent cikkéből. Az egyik így szól: „A föld-
reformot fenn kell tartani, de mindent el kell követni, hogy a teljes meg-
élhetést nem nyújtó törpebirtokot szabad értékesítés útján felszámoljuk és 
magas életszínvonalat biztosító modern, jól felszerelt kisgazdaságokká 
alakítsuk át.” A második idézet: „Nem óhajtjuk a régi nagykapitalizmus 
visszaállítását. A kulcsiparok és a bányák államosítását fenn kell tartani.” 
E két premisszából „mint a dolgok logikáját” ezt a végkövetkeztetést von-
ják le: „Nagy Ferenc szembefordult nemcsak az államosítással, hanem a 
földreformmal is.” 

Még ennél is súlyosabban vétenek a tárgyilagosság ellen a könyv leg-
fontosabb fejezetében, amelyben az októberi események „ellenforradal-
mi” jellegét iparkodnak bizonyítani. „Jelenleg még keveset tudunk az 
ellenforradalmi erők október 23-i bevetésének közvetlen előkészítéséről, 
– írják – de amit tudunk, az is igazolja, hogy a fonalak elvezetnek a nyu-
gati emigrációhoz és rajta keresztül az imperialistákhoz. Súlyos állítás és 
az olvasó izgatottan várja, hogy súlyos vádjaik bizonyítására a szerzők 
elmondják azt a keveset, amit tudnak. Sajnos, e várakozása vágyakozás 
marad, mert a szerzők szerényen elhárítják maguktól a bizonyítási eljárást 
(ami egyébként a könyv egyik feladata volna) és megjegyzik: „Nem vál-
lalkozhattunk arra, hogy részletesen ismertessük az ellenforradalom nap-
jai előtti katonai és polgári tevékenységet. Nem is feladatunk ez ... így 
csak néhány szóval, néhány kiragadott példával emlékezünk meg az 
emigráció októberi szerepéről” Ezekután elvárhatná az olvasó, hogy a 
„kiragadott példa” megdönthetetlen erejű bizonyíték legyen. Nem az. Íme 
a négy bizonyíték: 

Első: „Sok emigráns áramlik Magyarország felé és erősíti a jobboldali 
pártokat.” Második: „A Keleti Bajtársi Szövetség utasítására több száz 
volt idegenlégionista fegyveresen vett részt a magyar ellenforradalom-
ban.” Harmadik: „Felszólították a Ruhr-vidéken az SS volt magyar tagja-
it, vegyék fel a kapcsolatot a müncheni Szabad Európa Rádióval és ké-
szüljenek a magyarországi bevetésre.” Negyedik: „Az 1945-ig Magyaror-
szágon állomásozó Prinz Eugen SS hadosztály tagjait október 28-án Hor-
thysta tisztek összehívták ... majd ezek néhány nap múlva levelet kaptak, 
amelyben felhívták őket, támogassák fegyverrel az ellenforradalmat.” 
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E négy forrás alapján a könyv szerzői a következő pártos tanulságot 
vonják le: „Tehát a nyugati emigráció nemcsak vezérkara volt a fasiszta 
típusú ellenforradalomnak, hanem egyik legfontosabb hadtápja.” Nem 
szükséges tényszerűen megvizsgálni a források állítását, hisz valószínűt-
len, hogy az október 28-án nyugaton összehívott SS-eket, akiket néhány 
nap múlva levélben szólítanak fel a harcra, bármiféle szerepet is játszanak 
egy olyan eseményben, amely ebben az időpontban már teljesen lezajlott. 
Nem is annyira a tények elferdítése a figyelemreméltó ebben a „bizonyí-
tási” eljárásban, hanem az eljárás technikája. Az első idézet ugyanis egy 
francia polgári lapból, a Monde-ból való. Az idézettel amely nem tartal-
maz súlyos vádakat – azt igyekeznek bizonyítani, hogy még a nyugati 
sajtó is elismeri a magyar forradalom ellenforradalmi, fasiszta jellegét. 
Furcsa „árukapcsolással” a Monde idézet mellett lévő három másik per-
döntő idézet kommunista forrásból való, méghozzá a forradalom utáni 
időkből. Míg a Monde idézete november 2-i keletű, a második idézet a 
budapesti Népszabadság 1957 május 10-i, a harmadik a kelet-német 
kommunista „Freiheit” 1956 november 28-i, a negyedik pedig a 
Mitteldeutsche Neueste Nachrichten című hallei kommunista pártlap 1956 
november 27-i számából való. 

Szándékosan nem szálltunk vitába a könyv ténybeli tévedéseivel, nem 
bíráltuk azokat az erőlködéseket sem, amelyekkel egy kalap alá szeretnék 
vonni az egész nyugati emigrációt a nyilasoktól kezdve a legitimistákon 
és konzervatívokon át egészen a demokratákig és a szocialistákig. Csak a 
pártos történetírás néhány egészen szembeötlő jellegzetességére akartuk 
felhívni olvasóink figyelmét. Sajnálatos jelenség, hogy a Párttörténeti 
Intézet, amelynek pedig rendelkezésére állnak a Budapesten őrzött leg-
fontosabb dokumentumok (a minisztertanács-, a pártvezetőség-, Mikoján 
és Szuszlov budapesti tárgyalásainak jegyzőkönyve, a Nagy Imre-per 
anyaga stb.), csak ilyen silány „tudományos” munkával lépett a nyilvá-
nosság elé. 

Vajon milyen lesz ezekután a bejelentett, de azóta nem nagyon emle-
getett második és harmadik kötet? 
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EKECS GÉZA 

Külföldi filmek sorsa Magyarországon191 

Ma már nem lep meg senkit, hogy a Magyarországról Nyugatra érkező 
látogatók szabad idejükben először áruházba, majd moziba sietnek. 
Mindkét helyen azt keresik, amiben otthon hiány van. Varrótűt, nylon-
pullóvert, bőrkabátot és Magyarországon is ismert, de nem vetített filme-
ket. Legutóbb egy látogatót kalauzoltam a nyugati film-dzsungelben. 
Csak egyetlen filmet keresett, az „Elfújta a szél” címűt. Más nem érdekel-
te. Miért? „Ezt a filmet otthon nem mutatták be. Mégis, körülbelül két-
háromezer pesti látta már Nyugaton. Így, minden jobb társaságban be-
szédtéma. Illik tehát megnézni, nem akarok elmaradni, most megragadom 
az alkalmat … – mondotta és boldogan rohant egy kis moziba, hogy vé-
gigülje a négyórás előadást. 

E kis bevezető után vizsgáljuk meg, milyen filmeket vetítenek ma oda-
haza és változott-e a helyzet a forradalom óta? 

 
* 

A műsorpolitika ma liberálisabb, mint volt a sztálinizmus korában. 
Még az „új-szakasz műsorpolitikájánál is jobb. Ebben az évben – novem-
ber közepéig – mintegy 120 filmet mutattak be Magyarországon. 1957-
ben száztizenhetet. Ezzel szemben, például 1952-ben csak 63 filmbemuta-
tó volt. Az újonnan behozott filmek színvonala jónak mondható. A 
Filmfőigazgatóság házi vetítőjében évente mintegy 500 filmet tekintenek 
meg a művelődésügyi minisztérium képviselői, újságírók és filmszakem-
berek társaságában. A kiválasztásban a politikai megfontolásokon kívül 
gazdasági szempontok is érvényesülnek. A félezer megvizsgált filmből 
csak 120–130 jut el a MOKÉP-hez és rajta keresztül a közönséghez. (A 
„Bridge on the River Kwai” című filmet állítólag azért nem vették meg a 
Hungarofilm megbízottai, mert az amerikai forgalmazó sokat kért érte...) 

 
* 

1957 december 12-én a Corvin-moziban bemutatták a „Trapéz” című 
amerikai filmet, Gina Lollobrigidával, Burt Lancasterrel és Tony 
Curtisszal a főszerepben. A film négy hónapig futott. Ha a film művészi 
erényeit vizsgáljuk, a siker indokolatlan. Ha azonban a magyar közönség 
igényét vesszük figyelembe – érthető. A közönségnek ugyanis, a tapaszta-

                                                           
191 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 
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lat szerint, nem a művészi film kell, hanem más, mint amilyeneket a 
múltban játszottak, függetlenül attól, hogy az alkotás értékéről a szaksze-
rű elfogulatlan bírálatnak mi a véleménye. 1957-ben ezen az egy amerikai 
filmen kívül hat angol darabot is játszottak a magyarországi mozik. 
Huston „Moulin Rouge”-jának érthetően nagy sikere volt. A bemutatott 
angol filmek között találjuk többek között a „Hoffmann mesé”-it (Tales 
of Hoffmann) és a „Rómeó és Júlia” c. színes filmeket. A múlt évben ját-
szott 14 francia film többsége kiváló alkotás. A humort Fernandel két 
filmje képviselte: a „Don Juan” és a „Vörös korcsma” (Auberge Rouge). 
A francia programból kiemelkedik a „Gyermekbíróság (Chiens perdus 
sans collier), a „Vágyakozás” (Les orgeilleux) és a Kazantsakis regényből 
forgatott „Akinek meg kell halnia” (Celui, qui doit mourir). Ez a művészi 
film – Jules Dassin alkotása – nem volt átütő siker, a kritika viszont ege-
kig dicsérte. Sajnos, nem volt közönségsikere a „Gyökerek” (Raices) cí-
mű mexikói filmnek sem. Az 1957-es év érdekes jelensége, hogy több 
nyugat- mint kelet-német filmet vetítettek Magyarországon. Ezek között 
van Helmut Käutner „Azokban a napokban” (In jenen Tagen) című, 1948-
ban forgatott filmje, Gottíried Reinhardt „Naplemente előtt” (Vor 
Sonnenuntergang) című alkotása – Hans Albersszel a főszerepben, – va-
lamint a „Két Lotti” (Das doppelte Lottchen) című vígjáték. Az olasz fil-
meknek erős varázsuk van Magyarországon. Nemcsak szórakoztatnak, 
hanem divatot is formálnak. Nők, férfiak megtudják „mit hordanak az 
emberek Nyugaton ...” Miként az „új szakasz” idején a „Róma 11 óra” 
(Roma ore undici), 1957-ben a „Halló, itt Gabriella!” (Le signorine dello 
04) indított el új hajviseletet. (Ezt a filmet egymillió ember látta.) Vannak 
azonban esetek, amikor az olasz eredet varázsa sem használt. Elsikkadt pl. 
a „Szegény szerelmesek krónikája” (Crónaca di poveri amanti) című olasz 
film is. A közönség nagy részét már maga a cím eltaszította ... Az igen 
tehetséges Juan Antonio Bardem spanyol rendező „Egy kerékpáros halá-
la” (Muerte de un ciclista) című filmjét pedig a problematika ölte meg. A 
felsoroltakon kívül a nyugati világot még két argentin film képviselte, 
köztük a „Graciela”. 

 
* 

1957 február 8-án, a budapesti Bányász-moziban félve indították el a 
vetítőgépet. A programon szovjet film állt. Először a forradalom kitörése 
óta. A Shakespeare művéből forgatott „Othello” című szovjet film vetíté-
sét azonban nem zavarta a kézigránát robbanás. Valóságos „premier-
hangulatról” lelkendezett a budapesti sajtó. Az illetékesek felbátorodtak 
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és a Lenin-körúti Mátra-moziban hamarosan felújítottak egy másik szov-
jet filmet, a „Vízkereszt”-et. Majd szerte az országban újból vetíteni kezd-
ték a „Rómeó és Júlia” (Ulanova-val), valamint a „Grant Kapitány Gyer-
mekei”, „A 15 éves kapitány”, stb. című filmeket. A szovjet filmgyártás 
termékeit tehát Shakespeare és Verne Gyula nevével csempészték vissza. 
Ez a magatartás árulkodik legjobban az elmúlt évek gonosz és ostoba 
filmpolitikájáról! Új szovjet filmet csak március 7-én mutattak be. („Ki-
rakat mögött”.) 

1958-ban eddig a következő négy amerikai filmet mutatták be: 
„Marty”, „Római vakáció” (Roman holiday), „Kopogd le a fán” (Knock 
on wood) ez egy Danny Kaye vígjáték – és „Egy idegen telefonál” (Phone 
call from a Stranger). Amennyire örvendetes a „Római vakáció” sikere, 
olyannyira elkeserítő a „Marty” bukása. Ok: a lelkendező hivatalos kritika 
már eleve gyanússá tette a filmet. Azután furcsának is tűnt otthon, hogy 
egy amerikai film szegény emberek szürke hétköznapi problémáit tárgyal-
ja. „Biztosan kommunisták csinálták!” – írta valaki Budapestről... 

Az öt angol film közül kiemelkedik a júliusban bemutatott „Betörő az 
albérlőm” (Ladykillers). A többiek: „Pickwick klub” (The Pickwick 
Papers), „Spanyol kertész” (Spanish gardner), „Időzár” (Time lock) és a 
Priestley színműből forgatott „Váratlan vendég” (An Inspector calls.) A 
francia választék ismét nagy. Néhány érdekesebb cím a bemutatott 12 
filmből: „Fájdalom nélkül” (Le cas du Docteur Laurent); „Ötlábú birka” 
(Le mouton á cinq pattes); Cayatte filmje, a „Fekete dosszié” (Le dossier 
noir); „Patkányfogó” (Gervaise); René Clair fantáziája, az „Éjszaka szé-
pei” (Les belles de nuit); Arthur Miller művéből készült „Szálemi boszor-
kányok” (Le sorciers de Salem); Bresson filmje „Egy halálraítélt megszö-
kött” (Un condammé á mort s'est echappé) és Autant-Lara filmje: „Átke-
lés Párizson” (La traversé de Paris). Bresson művészi filmje, „Egy halálra 
ítélt megszökött”, hamar eltűnt a programról. Mexikót két film képviselte, 
egyik az „Akasztottak lázadása” (Rebellion de los colgados). De Sica-t a 
„Bigámista” (Il bigamo), az „Apák és fiúk” (Padri e figli) és a „Szerelem 
és fecsegés” (Amore e chiacchiere) című filmekben láthatták a magyaror-
szági mozilátogatók. Sokan nézték meg az „Utolsó paradicsom” (Ultimo 
paradiso) című filmet is. A rendező De Sica „Tető” (Il tetto) című nemré-
gen bemutatott filmjét viszont közöny kíséri. Fájdalmasabb azonban Fe-
derico Fellini „Az országúton” (La Strada) című filmjének bukása. A né-
zőtér csaknem üres, ugyanakkor másutt, a „Feketeszem éjszakája” című 
filmért ölik egymást az emberek. Ez a francia-magyar közös produkció-
ban készült hercegnő–cigány–paprika–gulyás–Rigó Jancsi szupergiccs az 
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őszi évad kirobbanó sikere! Nem volt nagy sikere Bardem finom kisvá-
ros–portréjának, a „Calle mayor”-nak, a „Főutcá”-nak sem. A kritika 
megdicsérte a „Főutcát”; „nagyszerű keresztmetszetet nyújt a feudalista 
társadalom erkölcseiről...” Jobban alig riaszthatták el a közönséget...! Ját-
szottak még 1958-ban két svéd, egy-egy norvég, brazil és nyugatnémet 
(„Értük éltem” – „Ich weiß, wofür ich lebe”) filmet. 

Az utóbbi években az állandó jellegű filmszínházak építése helyett 
erősen fejlesztették a keskenyfilmhálózatot. 1957-ben 3.530 ilyen 16 mil-
liméteres vetítőberendezés működött vidéken. A normál-filmszínházak 
száma viszont csak 291 volt! (1938-ban 420 normál-mozi működött vidé-
ken.) Budapesten a helyzet még szomorúbb: a közel kétmilliós Nagy-
Budapest területén csak 91 mozi működik. Ha az 1927-es adatokat néz-
zük, arra a megdöbbentő felfedezésre jutunk, hogy a néma-film korszaká-
ban több mozi volt a magyar fővárosban, mint ma! A meglévő filmszín-
házak technikai berendezése is sok kívánnivalót hagy maga után. Ma-
gyarország első szélesvásznú-CinemaScope-moziját, az újjáépített Cor-
vin-mozit, 1957 szeptember 22-én nyitották meg a „Don Quijote” című 
szovjet film bemutatójával. (A vetítővászon nagysága 14,60 X 4,30 mé-
ter.) Ezen kívül még három mozi van a fővárosban, ahol kinemaszkóp 
filmeket lehet vetíteni, de csak kettőben érvényesülhet a térhatású hang. 
Vidéken körülbelül megyénként akad egy-egy szélesvásznú filmszínház. 
Érdekes és jellemző, hogy Győrben csak egy mozi van, azt sem moderni-
zálták... A kevés mozi következménye, hogy az előadások reggeltől-estig 
zsúfoltak, a jegyekért már napokkal előbb sorbaállnak. Hogy a könnyű és 
olcsó szórakozási vágy milyen nagy, arról a következő adat tanúskodik: 
Magyarország minden felnőtt lakosa legalább háromhetenként egyszer 
megy moziba. 

 
* 

Érdekes eset, amely szemléltetően érzékelteti a nagyközönség ízlését: 
Az 1958-as év óriási sikere a „Párizsban szép a nyár, a Grand Boulevard 
fényárban áll..kezdetű dal. Kedveltebb sláger alig volt egy évtizede. Szer-
zője Ránky György. A „Film Színház Muzsika” című hetilap munkatár-
sának a következőket mondotta: „Ez a dal a „Két vallomás” című filmben 
szerepelt. A forgatókönyv utasításához híven és lelkiismeretesen azon 
igyekeztem, hogy a tőlem telhető legelviselhetetlenebb, legbanálisabb, 
legvisszariasztóbb zenét komponáljam ... Engem lep meg és engem mu-
lattat legjobban a dal élete és sikere ...!” 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Egy új magyar regény Jugoszláviában192 

Szirmai Károly: Katlanban. Testvériség–Egység Könyvkiadóvállalat, Új-
vidék, 1958. 
 
Szirmai Károly regényének olvasásakor az az érzés merült fel bennem, 
hogy a magyar emigráció súlyos mulasztást követ el, amikor nem kíséri 
eléggé figyelemmel a Jugoszláviában élő kisebbségi magyar írók mun-
kásságát. Két okból is súlyos ez a mulasztás: egyrészt sok elszórt értéket 
fedezhetnék fel, másrészt tárgyilagos irodalmi kritikával értékes segítsé-
get nyújthatnánk azoknak a lelkes magyar íróknak, akik a végeken magá-
nyosan, távol minden irodalmi műhelytől, sokszor az olvasók közönyével 
dacolva, kétségbeesett ragaszkodással ápolják a magyar nyelvet és a ma-
gyar irodalmat. Szirmai Károly legújabb regénye is meggyőzött arról, 
hogy érdemes lenne egyszer ennek a kisebbségi irodalomnak termését 
megvizsgálni, megjelent könyveit figyelmesen elolvasni és folyóiratukat, 
a Hidat, gondosan szemügyre venni. 

Szirmai Károly „Katlanban” című regényére, ha történetesen Budapes-
ten írta volna meg a háború előtt, talán azt mondottuk volna, hogy egy 
félig sikerült érdekes kísérlet sok szép és érdekes résszel és sok dilettáns 
ízzel. Ha azonban meggondoljuk, hogy ez a regény egy kisebbségben élő 
magányos író alkotása, hiányosságait, szerkezeti hibáit nem vethetjük 
csupán az író szemére. Megvallom, a regény némely részét mély megha-
tottsággal olvastam. Falusi gyermekkorom rég elfeledett emlékei ébredtek 
fel bennem, egyik-másik szereplőjében ismerősöket véltem felfedezni, 
akik valamikor közel állottak hozzám. Egri Ilonkának, a dunai révész bá-
jos kislányának megható története néhol már-már Móricz Zsigmond Ár-
vácskájára emlékeztetett. Felejthetetlen a révészlak és a szegény révész-
család életének leírása, a dunai árvíz képe. A nagybirtok fojtogató gyűrű-
jében vergődő falusi szegénynép sorsának ábrázolása helyenként olyan 
valószerű, mintha csak a falukutató írók szociográfiai módszereivel ké-
szült volna. Ezek a regény legjobban sikerült részei. 

A regény akkor törik meg, amikor az író egy-egy nagyon is vázlatos 
vonással a faluból a fővárosba teszi át cselekménye színhelyét és főváros 
életét, Ilonka nővérének, Arankának, a félig prostituálttá vált táncosnőnek 
pesti környezetét, a pesti polgárok életét, a háborús szenvedéseket, az 

                                                           
192 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 
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összeomlást és az 1918-as forradalmat akarja ábrázolni. Ereje itt már in-
kább csak politikai vezércikkekre, vagy legjobb esetben újságriport meg-
írására futja. E fejezetek olvasásakor az a gyanúm támadt, hogy a regény 
igazi története a könyv felénél megszakadt s az író kapkodva összeszedte 
a szálakat, hogy gyors befejezéshez jusson. Ilonka hirtelen halála is – egy 
cseh monitor katonái a Dunáról a parton gyanútlanul kíváncsiskodó falu-
siak közé lőnek – ilyen írói erőszaknak tűnik. Nyilván nemcsak az író 
erejéből nem futotta, hanem a körülmények sem engedték, hogy nyugod-
tan bonyolítsa végig a történetet. Egy nagyobb regény mondanivalóját 
volt kénytelen belesűríteni egy kétszáz oldalas kötetbe. Máskülönben el-
képzelhetetlen, hogy ekkora törés legyen annak az írónak művében, aki 
oly hűen és megkapóan tudja ábrázolni a falusi életet. 

Stiláris és szerkezeti hiányosságok azonban a regény első felében is 
akadnak. Sűrűn előfordulnak olyan torz szavak, mint „iskolábajárás”, 
„odafigyelés”. De talán még ezeknél is bántóbb, amikor minden ok nélkül 
megszakad a cselekmény és az író váratlanul „közbeszól” ilyenformán: 
„Általános jelenség volt ez az akkori időben a szegény emberek között” . 
.. „Az ,uraság' szó fölvette egy fogalom jelentését, a valóságban össze-
zsugorodva az intézőre és ispánra” ... Vagy egy-egy jól sikerült történet 
után: „így került Ilonka Vajdáékhoz” ... „Így beszélgettek egymásközt 
Bús Mátyásról” . . . Csupa fölösleges betét, amely a regény epikus folyá-
sát megtöri, az olvasót pedig zavarja és bosszantja, különösen ha az ilyen 
fejezetvégi megjegyzéseknek még politikai célzatosságuk is van, s amire 
külön ritkított szedéssel hívják fel a jámbor olvasó figyelmét. Egy hozzá-
értő lektor keze könnyen elsimíthatta volna ezeket az egyenetlenségeket s 
az is csak használt volna a regénynek, ha kihúzza belőle a fölösleges ma-
gyarázatokat. 

Mindezt el kellett mondanom, mert meggyőződésem, hogy Szirmai 
Károly tudna kiegyensúlyozottabb regényt is írni, műve nem lenne torzó, 
ha magányában több baráti kéz nyúlna feléje, körülvennék irodalomhoz 
értő barátok, okos lektorok csiszolnák műveit és talán, ha a kiadói politika 
is nagyobb lehetőséget adna neki a nyugodt alkotásra. Vajon nem adhatná 
meg a Jugoszláviában élő magyar íróknak a hiányzó biztatást a nyugaton 
élő magyar olvasóközönség, hiszen könyveiket minden különösebb fárad-
ság nélkül be lehet szerezni? És vajon nem segíthetnék-e őket alkotó 
munkásságukban minden politikától mentes, baráti és szakmai jótanáccsal 
a Nyugaton élő magyar írók, ha máskép nem úgy, hogy a jövőben több 
figyelmet szentelnek műveiknek? 
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BENEDEK KÁROLY 
Gonosz, szép világ193 

„Azt, hogy valaha éhezett az ember, ha jóllakott, elfelejti hamar. Ami 
gazságot elkövetett, azt is elfelejti, ha az idő megfelelő távlatába kerül. A 
megoldott problémák megszűnnek, de idővel megszűnnek azok a problé-
mák is, amelyeket az ember nem tudott megoldani. Mindezt elfelejti az 
ember, – de vannak dolgok, amiket nem felejt el soha. És, ha ezekre a 
dolgokra vissza tekint, egyszeriben feléled minden, ami ezekkel a dol-
gokkal kapcsolatban áll: éhség, gazságok problémák.” 

Herbert Eisenreich osztrák író, aki e kiábrándult, leszűrt szavakkal 
múltjára visszatekint, mindössze harminchárom esztendős. Könyvének 
címe: „Gonosz, szép világ”. Korunkban, melyben a világ minden döntő 
közügyét aggastyánok intézik és a világ minden iránytadó művésze túl 
van a hatvanon, a harmincegynehány éves ifjú joggal beszélhet így. A 
véneknél ő az idősebb. A találó francia mondás szerint az álmoknak az a 
legnagyobb előnyük, hogy nem kell őket megvalósítani. Nos, ez a nemze-
dék, mely az első világháború másnapján született, rövid pár év alatt 
nemcsak álmainak megvalósulását és álmodott eszményeinek összeomlá-
sát élte meg, hanem, ami gonoszabb dolog, szörnyű eltorzulásukat is. Té-
velygők nemzedéke, akik túlságosan korán láttak be az élet kulisszái mö-
gé. Túlságosan megtanulták, nem hinni semmilyen jelszónak, csalásnak 
bélyegezni minden ideált és nem látni célokat maguk előtt. 

A szerző tudtával vagy anélkül ilyen tévelygők Herbert Eisenreich el-
beszéléseinek összes alakja. Nem „jóakaratú emberek”, Hommes de 
Bonne Volonté, amilyeneket Jules Romains írhatott meg, mikor még nem 
tudta, hogy 1939 után mi következik, hanem egyszerűen csak emberek. A 
könyv címe ellenére nem gonoszak és nem is szépek, mert egyáltalán nem 
cselekszenek. A dolgok megtörténnek velük. 

Így mindjárt a kötet elején az Oroszországban kínlódó német menet-
század sebzett lábú, kimerült, éhező katonái, akik már rég nem kérdeznek 
miért-et és hová-t, célt és okot. Van aki az úton esik össze, éhségbe, kime-
rültségbe hal bele: a másik szívszélhüdést kap, mikor a hűs patakba veti 
magát felfrissülni a menetelés embertelen fáradalmai után; a harmadikat 
haditörvényszék elé állítják, mert a lakók feje fölött sorra felgyújtja a 
kunyhókat, melyekben hiába követelt ennivalót. Egyiküket egy orosz 
vénasszony úgy megszánja, hogy az utolsó köleskásából ad neki, amit 

                                                           
193 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 
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beteg unokája számára rejtegetett; az meg avval hálálja meg, hogy rásza-
badítja a szerencsétlen banyára az egész éhező szakaszt, s utolsó cseppig 
felfalják a beteg kisgyermek egyedüli élelmét. A macska ijesztő realiz-
mussal részletezett játéka a kis egérrel, melyet megöl, szörnyű szimbó-
lummá nő a vigasztalan kép hátterében. 

Hat teljes oldalt tölt be ez a vérfagyasztó macskajáték a haldokló egér-
rel. Miniatűr festés, mint régi bécsi kámeákon, ahol nagyítóüvegen át a 
megfestett hölgy minden egyes hajszálát külön élvezheted és az apró kép 
egésze mégis művészi és tökéletes. Ez a tárgyilagosan aprólékos ábrázo-
lás Eisenreich külön művészete. A szerelmében csalódott éjjeli szerkesztő 
a kiürült szerkesztőség ablakán át nézi mélán a két bécsi utcát, melyet 
Eisenreich olvasói jól ismernek – de alkamasint egyikük sem látta még 
ennyire tisztán és pontosan, mint most a művész mikroszkópja alatt. A 
mindennapos éjféli jelenet egy asszony és egy férfi között 
mikrofotografikus élességben szinte jelképi magaslatra emelkedik. – Haj-
nalban jön a gyorsírónő és elmondja, mint szemtanú, az utcán látott kép 
folytatását: a férfi haza érve kinyitotta a gázcsapot, hogy meghaljon. Itt a 
hétköznapi történet alapja az, hogy a nő csúnya volt, vagy legalább is 
csúnyának látta magát és ezért nem tudott hinni a férfi szerelmében sem. 
A szerkesztő és titkárnő szempontjából a probléma az, hogy a történet 
megér-e tíz sort: egy napihírt? A szerző ezzel a beállítással maga mond 
ítéletet a saját meseszövő képessége fölött. De az öngúny látszólagos 
csak: Eisenreich elgondolása ennek messze fölötte áll. 

A mese neki csak ürügy, hogy szagokat, légváltozásokat és árnyhatá-
sokat írjon meg és tévelygő embereket ábrázoljon hirtelen fellobbanó lid-
ércfény világításában: ellobbanva csak, de kemény, határozott körvona-
lakkal. Nem tragédiák ezek a történetek, mert a tragikus hősnek hinnie és 
akarnia kell, küzdenie és elbuknia. Eisenreich figurái pedig nem hősök és 
akaratuk csak annyit számít, mint ifjú megírójuké számított és azé az 
egész nemzedéké, mely katona lett, mert háború volt; egy párt – vagy 
fajcsoporthoz, egy nemzethez, egy osztályhoz csatlakozott, mert abba 
született bele és hívője lett a fasiszta vagy kommunista evangéliumnak. 
Mert a vakeset azt verte belé, hogy azután megélje minden hitének fonák-
ságát és meglássa minden eszményének magasztos arcán a facies 
hippocraticát, az agónia fertelmes torz vonásait. 

 
* 

A másik mai osztrák könyv Humbert Fink: „Szűk falak között” című 
regénye. Eisenreich harminchárom éves – Fink huszonöt. Amannak 
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könyve mikrofotografikus beszélyek gyűjteménye – ez háromszáz oldalas 
gondosan felépített regény. Eisenreich figurái egytől-egyig bécsi nagyvá-
rosi emberek, míg Fink egy Karawanken-vidéki kisváros, Villach életét 
írja meg. 

Eisenreichnél mellékes a tartalom, Fink viszont mesélő, ki biztos vo-
nalvezetéssel rak téglát-téglára, míg elkészül az épület. És mégis – a két 
könyv párhuzamos, mert mind a kettő akaratlanul, de annál őszintébben a 
háború utáni nemzedék átmeneti nihilizmusát tükrözi. Szándékolatlan 
korképek, mint Grimmelshausen ,,Simplicissimus”-a. 

Barthoiomäus Windischbühel, villachi könyvelősegéd tehetséges fiú, 
sőt gondolkodó, tettre képes agy – mindamellett édestestvére Eisenreich 
minden szélben ingó hőseinek. Fiatal, izmos gyerek, de se erejével, se 
fiatalságával nem tud mit kezdeni. Tudásszomja, kultúraéhsége a bécsi 
egyetemet elérhetetlen Igéretföldjének láttatja vele, mert nagyanyja nem 
hajlandó fedezni utazása és tovább tanulása költségeit, üres óráiban ver-
seket, beszélyeket, elmefuttatásokat irogat, de a kisváros szűk falai között 
nem lel utat az irodalom felé. Ö, meg barátja, főnökének fia, a könyvelő 
Theodor Bastseidel minden este kizarándokol a városka vasútállomásá-
hoz, hogy láthassa az express-vonatot, mely országhatárokon vágtat ke-
resztül Bécs, Róma, Velence felé. Az express elszáguld; a fiúk itt marad-
nak. 

Bastseidel, számító apja ösztönzésére eljegyzi magát a gazdag szlovén 
autókupec csúf lányával és Windischbühel, talán, hogy ne maradjon el 
barátja mögött, az építészmérnök, Galanter öregedő, okos, de visszataszí-
tó és zsarnoki lányának férje lesz. 

A Windischbühel-fiú elkeseredetten egyvonalú életét, mint mennykő 
ha pocsolyába üt, a nagyanya halálával rászálló váratlan örökség, hatvan-
ötezer schilling, forgatja fel. Most teljesül minden vágya: felülhet végre 
az express vonatra, beiratkozhat a bécsi egyetemre, előveheti fiókjából a 
megkezdett novellákat, verseket és lerázhatja fél-menyasszonyát, akihez 
nem fűzi semmi sem. 

De mindebből nem valósul meg semmi: a pénzhez jutott segédkönyve-
lő nem képes elhagyni Villach-t, melyet szívből utál, nem tudja lerázni 
menyasszonyát, kitől undorodik, álmai híján vannak a hit és lelkesedés 
lendületének. Erőtlen álmok, nem megvalósításra valók. Mint Eisenreich 
novella-hősei, Windischbühel is a kiábrándult, háború utáni nemzedékhez 
tartozik, melyet a közvetlen anyagi, szenzuális és kényelmi kívánalmak 
betöltésén nem visznek túl a szárnyai. Nem véletlen, hogy ennek a nem-
zedéknek volt fenntartva átérteni és átértékelni a negyven éve elhunyt 
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prágai Kafka Ferenc passzív hőseit, kik cél, remény és eszmények nélkül 
vergődnek egy homályos és rejtélyes végzet karmai között. Nem véletlen, 
hogy Beckett két groteszkül tragikus fantázia-vagánya, kiknek abban me-
rül ki egész élete, hogy „várják Godo”-t, ezekben a mi éveinkben még a 
mindig víg és pozitivista világváros Párizst is meg tudta hódítani. A ro-
konság Eisenreichnek az orosz pusztákon céltalanul masírozó katonái, 
Beckett párizsi várakozói és a villachi Windischbühelek között nyilvánva-
ló. 

De nyilvánvaló és biztatóan örvendetes az az óriási különbség is az 
előttünk fekvő könyv és Eisenreich vagy akár Beckett, vagy Mauriac és 
mások művei között. Eisenreich, nagynevű elődeinek példáján buzdulva, 
teljes tárgyilagosságot tanúsít alakjaival szemben. Sine ira et studio min-
den indulattól és értékeléstől mentesen. A végzet az úr: ki merné bírálni 
Istent és a Végzetet? De Humbert Fink, a zseniális gyermek már nem há-
borús és forradalmi nemzedék. Mindössze tizenkét éves lehetett Hitler 
halálakor. A mai világ kialakulásában része nem volt: készen kapta és 
szabadon bírálhatja, amit ráhagytak elődei. Tud különbséget is tenni az 
egymás sarkába hágó nemzedékek között. Az agg jegyző, Swoboda elő-
kelő otthonában „az értékes képek kizárólag csatajeleneteket ábrázolnak”, 
de már az ötven éves építészmérnök, Galanter azt vallja, hogy ,az ember-
nek tartoznia kell valahová. Náci, szocialista, konzervatív, vagy bármi 
más. Politikához ennek semmi köze. Az egyedüli kérdés, hogy melyik 
pártnak a befolyása nagyobb. Az sem fontos, hogy magas hivatalod le-
gyen. Az fontos, hogy mindig ott légy, párttag légy és sehonnan se hiá-
nyozz!” Humbert Fink, Eisenreich-hel és nála nevesebb elődeivel ellen-
tétben, felháborítónak érzi a lélek és lelkesülés hiányát idősebb kortársai-
ban, kiknek ágálását az író-művész mikroszkópján keresztül figyeli és a 
puszta ábrázolással nem éri be. Háborúk és forradalmak, a nacionalista, 
fasiszta és kommunista hitek egymást követő összeomlása az ő számára 
nem élmény, csak történelem. A körötte bomladozó világ fejlődéstörté-
netét ezért nem értheti át közvetlenül, így hát nem is igazolja, csak meg-
veti és távolról sem veszi végzetnek. 

Ez a kész író még nem kész ember. A helyiérdekű kép mögött nem lát-
ja meg a nagy történet-pszichológiai és szociális összefüggéseket. Bámu-
latos megérzőképessége és jelenítő ereje tudata alatt és akaratán kívül 
adta e könyvben egy teljes nemzedék világképét összesűrítve Villach szűk 
falai közé. Ö Villacht, a kisvárost okolja az emberek jól meglátott és hí-
ven megrajzolt sivárságáért, jövőtlenségéért és lendületlenségéért. Figye-
lemreméltó azonban, hogy szöges ellentétben elődeivel nem nézi fenséges 
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nyugalommal az adottságokat. Könyvének minden sorából kiérzik az új 
nemzedék lázadása a végzet ellen és az elemi erővel induló előretörés új 
ideálok felé. 
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BIKICH GÁBOR 
Új folyóirat194 

(„Eszmélet”. Tudományos és művészeti folyóirat. Megjelenik negyed-
évenként. Szerkeszti Mészáros István Felelős kiadó: Márton László, 
Christ Church College, Oxford). 

 
Az Eszmélet első számát öntudat és szerénység jellemzi. Az öntudatnak 
az a fajtája, amely távol az öncsalástól, tulajdon szegénységétől sem iszo-
nyodik meg, sőt ha kell, gazdagságát is abban leli; a szerénységnek az a 
fajtája, amely már magasabbrendű gőg. E két tulajdonságban, szerencsés 
csillagzat alatt, a hűség hasznos merevsége a valósághoz való hűség al-
kalmazkodó készségével egyesül. 

Mihez hű az Eszmélet? Általános megfogalmazásban a nemzeti föl-
emelkedésnek azokhoz az eredményeihez, amelyeket a magát kommunis-
tának nevező ellenforradalom nyomtalanul szeretne elsöpörni. 1955 és 
1956 legnagyobb vívmánya pedig a magyarságnak addigelé talán soha 
nem látott szellemi összefogása volt. Ennek az összefogásnak egyik leg-
szebb gyümölcse és egyben jelképe, egy folyóirat, a forradalom után már 
meg nem jelenhető Eszmélet lett volna. Szerkesztőbizottsága – amely 
felelős szerkesztőül az idekünn megjelent Eszmélet fiatal szerkesztőjét 
választotta – már önmagában megnyert csata volt, hiszen egy cél érdeké-
ben olyan különféleképpen megvert és megáldott embereket egyesített, 
mint Bernáth Aurél, Déry Tibor, Illyés Gyula, Kodály Zoltán és Lukács 
György. 

Az otthoni Eszmélet külföldre szakadt árvája józan szerénységgel fi-
gyelmezteti az olvasót: „Magától értetődően, folyóiratunk az adott körül-
mények között nem lehet „tökéletes” írások megszületésére ölbetett kéz-
zel várakozó állapotban, hanem föl kell karolnia az önállóságra valló írá-
sokat ha még nyersek, járatlanok és kidolgozatlanok is.” Ez a szerény 
realizmus ad jogot az Eszmélet fiatal gárdájának arra, hogy a körülötte 
tenyésző emigráció valóságára is kritikával eszméljen. Hadd idézzem a 
folyóirat bevezetőjében vázolt kórképet: „Az emigrációs létnek sajnos az 
a tulajdonsága, hogy hatványozott mértékben jelentkeznek benne a hazai 
organizmus betegségei, a lehetséges gyógymódok száma viszont a mini-
mumra csökken. A provincialista bezárkózás itt évszázados szakállt maga 
után vonszoló búsmagyarkodás képében tetszeleg, a csoportellentétesdi 

                                                           
194 Megjelent az Új Látóhatár 1958. évfolyam 2-3. számában. 
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pedig, talajától és tartalmától megfosztva, már szinte csak .örökségi’ vagy 
személyi motívumokra képes visszavezetni a szembenállások jogosultsá-
gát. (Az értelmiségi emigrációnak ama részéhez pedig, amely fensőbbsé-
ges kozmopolita .objektivitással szemléli a hazai eseményeket és szinte 
tehernek érzi a magyar kultúrához tartozását, a dolog természeténél fogva 
nem lehet közünk). Az emigráció másik súlyos betegsége, hogy igen so-
kan átvedlenek benne napi-politikussá, holott a helyzet logikája éppen az 
ellenkezőjét követelné: azt, hogy az egykori napi politikusok is tudomá-
nyos távlatokban gondolkodjanak és ennek megfelelő módon tevékeny-
kedjenek.” 

A folyóirat első száma olyan gazdag, hogy minden közleményét e kur-
ta jegyzetben sorra nem vehetem. Dicsérnem kell azonban a szerkesztés 
elvét. Az Eszmélet ugyanis, főként fiatalok tollából, elsősorban az egye-
bütt nem igen közölhető terjedelmesebb tanulmányoknak, novelláknak és 
regényrészleteknek ad helyet. A költőkről is teljesebb képet szeretne adni: 
egyszerre több költeményt közölve tőlük – olykor, az áttekinthetőség 
kedvéért már megjelenteket is, – megkönnyíti útjukat a versolvasóhoz. Ki 
kell emelnem az első szám két, eddig csak szórványosan megjelent mű-
vekből ismert költőjét: Kibédi Varga Áront és András Sándort. Mindket-
ten új hangszert szólaltatnak meg irodalmunkban. Kibédi Varga Áron 
szinte remélhetetlen keresztezésre vállalkozott a német expresszionizmus 
nem szolga módra átvett, hanem megélt eredményeit oltja nyelvünk való-
ságból táplálkozó törzsökébe. Íme egy rövid verse: 

RÁCSRÓL 
Rácsról rakodni lágy vizek medrébe  
cölöpről nyúlni a vízhez, 
(kertemben rézvirág,  
fehér hang a vizek fölött),  
lassú őrjárat úszik az égbolton  
hajnalodik — 
sürgén sorakoznak a kaján solymárok,  
trombitaszó tombol  
és ágaskodik az aljas remény:  
kezdjük, újra, a veszett hajtást,  
be. a reggel haldokló szívébe. 

András Sándor idegesebb, lázadóbb, kiforratlanabb. Az értelem heves 
izzása és az irodalmunkban ritka, szabadabb, zabolátlan képalkotás jel-
lemzik: 

Magasabb feszültségbe kapcsoltak minket  
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a meggondolatlan idők  
megvadulásunk villódzva feszíti  
tikkadt testünkön a bőrt  
szikrák pattognak ahova nyúlunk  
cigaretta papírján lányok nyakán  
s ha vágyainkhoz nyúlunk füstölögve olvad  
bennünk a biztosíték és sötétben loholnak  
vágyaink a mindenség után 

A prózai írások elemzése hosszabb tanulmányt követelne. Csupán arra 
a jelenségre szeretném fölhívni a lap íróinak és szerkesztőnek figyelmét, 
hogy a kommunista frazeológia nyelvrontó hatása alól nem midig sikerül 
kivonniok magukat. Hogy e zagyva tolvajnyelv szólásainál maradjunk: 
ezen a téren nagyobb éberségre van szükségük. Noha, meg vagyok róla 
győződve, hogy egyebütt megnyilvánuló józanságuk és tisztaságuk az én 
figyelmeztetésem nélkül is erre fogja késztetni őket. 
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ÚJ LÁTÓHATÁR 
1959. ÉVFOLYAM 
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MAÁR GYULA 
Az ENSZ és a magyar kérdés195 
Szolgálja-e népünk érdekét az a fajta nyilvánosság, segítőkészség, ame-
lyet az Egyesült Nemzetek Szervezete időről-időre a magyar ügynek biz-
tosít? 

Legtöbben azért helyeslik az ENSZ megújuló rokonszenvtüntetését, 
mert azt hiszik, – vagy úgy tesznek, mintha hinnék – hogy ez a leghaté-
konyabb módja annak, hogy ügyünk iránt ébren tartsuk a világ lelkiisme-
retét. 

Tegyük fel, hogy van a világnak lelkiismerete. Hihetünk abban is, 
hogy a menekültek közös erőfeszítése képes ezt a lelkiismeretet 
ébrentartani. Mi lesz azonban siker esetén munkánk eredménye? Egy éber 
világlelkiismeret, amely – ki tagadhatja – megvolt, amikor forradalmunk 
kirobbant, lelkesedett sikerén, keblére ölelte menekültjeit, őrködött, hogy 
a tűz határainkon túl ne terjedjen, de a tűzoltásban nem vett részt. Túlzás 
nélkül mondhatjuk: az ENSZ, mint a világ lelkiismeretének őre, ahelyett, 
hogy segítette, kellő időben mentette volna belőle azt, ami menthető volt, 
agyonszerette forradalmunkat. 

Nem tudom bizonyítani, ezért nem állítom, hogy mindez szándékosan 
történt. Mindenesetre azok, akiknek a világpolitika a kenyerük, bizonyára 
tudták, hogy a forradalom sorsa meg van pecsételve, ha magára hagyják; 
hogy a szovjet vétó lehetetlenné teszi a Biztonsági Tanács útján adandó 
támogatást; s hogy az ENSZ közgyűlésének megbélyegző határozata után 
a Szovjetunió, nagyhatalmi tekintélyének sérelme nélkül, nem tanúsíthat 
többé velünk szemben engedékenységet. Nagy Imre támogatást kérő üze-
netét ennek a három tényezőnek figyelembevételével kellett volna vizs-
gálni. Október 29 és november 4 közt egy teljes hét állott rendelkezésre, 
nem arra, hogy az ENSZ, vagy a Nyugat fegyveres segítséget adjon, ha-
nem arra, hogy a szovjet-magyar tárgyalásokat, jószolgálatok útján új, 
helyes mederbe tereljék. 

Mondani lehet, de a tények nem igazolják azt feltevést, hogy a Szov-
jetuniónak sohasem volt szándékában megegyezni; hogy a forradalom 
eltiprását elrettentő példának szánta s kezdettől fogva tervezte. Nézetem 
szerint Moszkva ezt a célt a forradalom első éjszakáján könnyen elérhette 
volna, ha beveti november negyedikéhez hasonló tömegtámadásba a Bu-
dapesten és környékén állomásozó fegyveres erőt. A beavatkozás jogcíme 

                                                           
195 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 1. számában. 
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adva volt: a szerintük törvényes magyar kormány feje október 24-én haj-
nalban hozzájárult a vörös hadsereg magyarországi főparancsnokságát 
fegyveres közbelépésre felkérő párthatározathoz. A beavatkozás megtör-
tént, de nyomban el is akadt. Gerőék fasiszta zavargás letörése céljából 
kértek segítséget. A felvonuló orosz páncélosok egy forrongó néppel ta-
lálták szemben magukat. Berlinben és Poznanban néhány ágyúlövés, pár-
száz sebesülés árán rendet teremtettek, s utána a szovjet csapatok a szín-
térről gyorsan eltűntek. Budapest utcáin százezrek hömpölyögtek: tö-
megmészárlás nélkül a nyugalmat nem lehetett volna helyreállítani. A 
szovjet vezetők tisztában voltak azzal, hogy mit kell fizetni egy nép for-
radalmának vérbefojtásáért. Két rossz közül a kisebbiket; az alkut válasz-
tották. Ne felejtsük el: Nagy Imre kormánya a szovjet pártvezetőség ki-
küldötteivel állandó érintkezésben állt. Tudtak a magyar kormány által 
tett engedményekről, azokat nemcsak tudomásul vették, hanem jóvá is 
hagyták. Budapest kiürítését is helyben hagyták. Engedékenységüket, 
feltehetően, a kényszerhelyzet szülte. De abból a tényből, hogy október 
30-án a szovjet politika forradalmunk értékelésében száznyolcvan fokos 
fordulatot tett, arra kell következtetnünk, hogy az addigi engedményeket 
komolyan is vették. 

A fordulatot sokan megtévesztésnek és csalásnak tartják. Nem osztom 
ezt a nézetet. Félrevezetésnek az is elegendő lett volna, ha a Pravda kije-
lenti: az eddigi téves értesülésekkel szemben most megállapítást nyert, 
hogy a magyar felkelést nem külföldi ügynökök, nem ellenforradalmi 
erők, hanem maga a nép robbantotta ki. Mi ezt éppen úgy fogadtuk volna, 
mint a szovjet külügyminiszternek a pártvezetőség nevében tett nyilatko-
zatát, hogy a felkelés a dolgozók jogszerű harca a múlt hibái és a bürok-
rácia ellen; s hogy a szovjet kormány kész az egyenjogúság és méltányos-
ság alapján újra rendezni külkereskedelmi kapcsolatait a kommunista 
tömb államaival. Mikor a nyilatkozat elhangzott, ügyünk már a Biztonsá-
gi Tanács előtt volt. A kommunisták nem minket, hanem a nyugati hatal-
makat akarták meggyőzni arról, hogy a szovjet tömbön belül mélyreható 
változások kezdődtek el. Hogy milyenek lesznek ezek a változások, az 
kommunista belügy, amibe idegeneknek, különösen az „imperialistáknak” 
beleszólásuk nincsen. Valóban, nincs arra példa, hogy a Szovjetunió kül-
ső nyomásra meghátrált, ha belső ügyekről volt szó. A hirtelen politikai 
fordulatok titkait ma még az orosz levéltárak őrzik. Logikusnak látszik, 
hogy az első, a javunkra szóló változást Moszkva lengyel és magyaror-
szági tapasztalatai, a lengyel nép és Tito marsall forradalmunk melletti 
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állásfoglalása, a szovjet ifjúság, értelmiség nyugtalansága, és a nyílt fegy-
veres támadás utóhatásától való félelem szülték. 

A második döntésben, amely vesztünket okozta, fontos szerepet játsz-
hatott a varsói szerződés egyoldalú felmondása és a szovjet kormány te-
kintélyvesztesége, azonkívül a vakvágányra futó nyugati segélyakció. 

Kézenfekvő, hogy az elnyomott népek lázadását Molotov sztálinista 
csoportja a hruscsovi liberális politika csődjének tekintette, s az akkor 
még el nem dőlt személyi harcban felhasználta. Akárhogy történt is, vilá-
gos, hogy a látványos tetemrehívás, az izgalmas ENSZ tárgyalások nem 
szolgálták a magyar nép érdekét. 

November 4-ike után zárt ajtók mögött történtek kísérletek arra, hogy 
ügyünket ésszerűen rendezzék. Akkor azonban a Szovjetuniót már sem-
milyen emberséges megoldás nem érdekelte. Haladt a bosszú útján. Ezért 
helyes, jogos, hasznos is volt, hogy 1956 végén az ENSZ a magyar tragé-
diát a kommunizmus elleni hírverés céljaira messzemenően kihasználta. 
Van azonban egy pont, ahol meg kell állni. Még a legnagyszerűbb törté-
nelmi esemény is, ha túl gyakran használjuk eszközként valamilyen jó cél 
szolgálatában, megszürkül, értékét veszti. A magyar forradalom, amely 
két évvel ezelőtt öt világrészt lázban tartott, ma az ENSZ tárgysorozatá-
nak 69-ik pontja! Ha igaz, hogy a Szovjetunió magyarországi ügynökei 
kezén naponként emberek százainak jogai, élete, szabadsága pusztul, ak-
kor az ENSZ intézkedése, amellyel a jogtalanságokat orvosolni akarta, az 
emberi együttérzésnek, segítőkészségnek szegényes példája. 

Nem azért gondolkodom így, mintha azt tartanám helyes intézkedés-
nek, ha kitessékelnék a Münnich kormány megbízottait az ENSZ palotá-
ból. Ebből nem származnék gyakorlati haszon, sem politikai előny. Egy 
ilyen határozat nem is volna következetes. Kádárék nem saját fejük, ha-
nem Moszkva utasításai szerint járnak el. Minden ellenük hozott rendsza-
bályra szovjet visszavágás következnék. Meg kell értsük, hogy ezt az 
ENSZ nem kockáztathatja meg. A mai magatartás viszont nem vezet se-
hová, és nem is erkölcsös. A kommunisták valóságos vagy vélt érdekeiket 
védve tagadják meg az erkölcsi tartalmú határozat végrehajtását. Az 
ENSZ is saját érdekét nézi, amikor a határozataira fittyet hányó kommu-
nisták ellen nem tesz súlyosabb intézkedéseket. A két magatartás közt, 
erkölcsi szempontból, csak mennyiségi különbség van. 

Az a nyilatkozat, amelyet 1957 szeptemberében több mint százhetven 
magyar író aláírt, megrázó bizonyíték amellett, hogy az ENSZ eljárását az 
otthoniak már 1957 őszén sem tartották célravezetőnek. Az idekint köz-
szájon forgó magyarázat, hogy íróinkat kényszerítették a nyilatkozat alá-
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írására, nem meggyőző. Az okiraton, sok jelentéktelen név között, azok-
nak az íróknak a neve is szerepel, akiket a legvadabb erőszak idején sem 
lehetett megfélemlíteni. Sokkal valószínűbb, hogy az aláírásokat később 
be nem váltott ígéretekkel zsarolták ki. Én ebben sem hiszek maradékta-
lanul. Írók, akik egy évtizeden át kommunista rendszerben éltek, védettek 
üres ígéretekkel, „ünnepélyes fogadalmakkal” szemben. Természetesen 
nincs kizárva, hogy egyeseket megzsaroltak, vagy megfélemlítettek. A 
nyilatkozat szövege mégis arra vall, hogy az aláírók nagy többségének 
tollát a holnapért való aggódás, a visszatért rend és nyugalom féltése, a 
magukrahagyottság érzése, de főként annak tudata vezette, hogy az 
ENSZ-ben folyó tárgyalás sorsukon nem javíthat. 

A magyar szellemi élet vezetőinek ez az állásfoglalása mindnyájunkat 
köt. Súlyos ellentmondást látok abban, hogy egyesek dicsőítik az írók 
néma ellenállását, de elvetik politikai útmutatásukat. Látszólag tisztelik 
bátorságukat, de feltételezik róluk, hogy a nyilatkozatot félelmükben írták 
alá. Ne felejtsük el, hogy a szeptemberi nyilatkozat alatt ott áll azoknak a 
neve is, akik az 1955-ös novemberi írói memorandumot és 1956 végén a 
„Gond és Hitvallás” című nyilatkozatot kiadták. Mindkettőt többször el-
olvastam. Megvizsgáltam minden szót. Hosszú magyarázatot tudnék fűzni 
minden sorhoz. Nem vitatom, a szeptemberi nyilatkozat nem válik aláíró-
ik dicsőségére, sok mindent kihagyhattak volna belőle, de ha író lennék s 
otthon élnék, én is aláírtam volna! Aláírtam volna, nem külső, hanem 
belső, lelki kényszerből, az otthoni élet adottságainak hatása alatt. Akik 
árulást látnak minden alkalmazkodásban, megfeledkeznek a valóságról. 
Kommunista diktatúrában, aki élni akar, annak időről-időre bizonyos 
mértékig meg kell alkudnia. Aki hajthatatlan, azt megölik, vagy száműze-
tésbe kényszerítik. 

A tavaly szeptemberi írói nyilatkozat az otthonélők érdekeit védi, 
anélkül, hogy az októberi programot feladná. Tiltakozás az ellen, hogy a 
forradalmat időtlen-időkig cégérnek és koporsónak használják: zászlónak 
a kommunizmus elleni harcban; koporsónak a „magyar ügy” temetésén. 

Némely körökben ünneprontásnak számít az ENSZ eljárás kedvezőtlen 
hatásait emlegetni! Emlékezetes, hogy a magyar kérdést vizsgáló ENSZ 
bizottság féltő gonddal vigyázott azoknak a tanúknak inkognitójára, akik-
nek odahaza hozzátartozóik vannak. Miért kellett védeni a hozzátartozó-
kat, ha az ENSZ eljárás nem rejt magában veszélyt? De ha óvni kell az 
egyes embert a kommunista rendszer önkényétől, miért ne kellene óvni 
ettől az egyének összességét, a nemzetet? 
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A szabadságharcosok elleni perek arról tesznek tanúságot, hogy a 
Nyugattal való legjelentéktelenebb kapcsolatot is drákói szigorral bünte-
tik. Kommunista miniszterek cinikusan fenyegetőztek, hogy meg fogják 
semmisíteni a Nyugattal szövetséges hazai erőket. Maléter Pál halálos 
ítéletének egyik vádpontja, hogy kapcsolatot tartott az angol követség 
katonai attaséjával, „aki közvetlenül is részt vett a felkelés irányításában”. 
Nagy Imre „bűnlajstromán” az ENSZ-től való segélykérés: ,,a nyugati 
imperialisták fegyveres beavatkozására” való felhívássá alakult át. Gimes 
Miklós legsúlyosabb bűnének azt tüntették fel, hogy a forradalom letörése 
után Nagy Imrének egy üzenetét eljuttatta a Szabad Európa Rádióhoz. 
(Ami persze nem igaz.) Nem nehéz ebből arra következtetni, hogy min-
den nyugati és ENSZ akciót reakció követ Magyarországon. 

A nyugati nyomás befolyásolja a hazai politikai és gazdasági életet, a 
pártban dúló belső harcot és az országnak a Szovjetunióhoz való kapcso-
latait is. A kormány ebben az estben óvakodik a könnyítéstől, a pártban 
felülkerekednek azok, akik fokozni akarják az osztályharcot, mert „az 
ellenség Nyugatról állandóan erősítéseket kap”. Ezt hangoztatja a rákosis-
ta csoport, amely a hírverés eszközeit (rádió, sajtó, tájékoztatás) kezében 
tartja. A politikai élet józanabb elemei tehetetlenek velük szemben. A 
létszámra kisebb, de politikai és elméleti téren képzettebb sztálinista cso-
port a forradalomért való felelősségét a nyugati veszély falrafestésével a 
reformisták nyakába varrta. E feje tetejére állított történelmi szemlélet 
szerint nem Rákosi, Gerő, Révai és társaik, hanem Nagy Imréék árulták el 
a hazát. Kádár János 1956 november 2-ig részese volt ennek az „árulás-
nak”. Ha egy napon a sztálinisták felülkerekednek, Kádár sem számíthat 
kegyelemre! Hatalmi- és létkérdés ezért Kádárnak és híveinek, hogy meg-
szabaduljanak a rákosisták gyámkodásától; de mukkanni sem mernek. 

A Kádár rendszer s egy új sztálinista uralom közti különbség messziről 
jelentéktelennek látszik. De nem az az otthonélök számára. Csak egyetlen 
szempontra hívom fel a figyelmet. Kádárék a szövetkezeti gazdálkodás 
ügyében sokkal nagyobb türelmet tanúsítanak, mint a párt dogmatikus 
szárnya. A falu nyugalma, a termelés viszonylagos biztonsága, négy és fél 
millió paraszt jelenlegi kedvezőbb életszínvonala ezen a türelmen nyug-
szik. Nem kell Kádárnak megbuknia, elég a sztálinista csoport további 
erősödése ahhoz, hogy a kolhozosítás réme ismét rátelepedjék a falura. 

A Szovjetunió mint tekintélyi állam betegesen ügyel arra, hogy idegen 
erő ne ejtsen csorbát hatalmán. Biztos, hogy csapatait erkölcsi vagy más 
kegyes fenyegetés hatására nem vonja ki országunkból. Nem vonná ki – 
tekintélyi okokból – még akkor sem, ha történetesen a helyzet arra meg-
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érnék, amire egyébként ma még semmilyen jel nem utal. De Romániát 
meglepetésszerűen mégis kiürítette. Rosszul ismeri a román viszonyokat, 
aki azt hiszi, hogy ott a vörös katona szívesebben látott vendég volt, mint 
minálunk. A kelet- és középeurópai országok megszállását katonai és 
rendészeti okok szabják meg, de ott, ahol a kormányzat és a rend védelme 
„jó” kezekben van, a katonai előny háttérbe szorul a kiürítésben rejlő er-
kölcsi és propaganda értékekkel szemben. Románia úszik a kommunista 
árral és gondosan ügyel arra, hogy ne kerüljön Nyugat és Kelet ütköző-
pontjaiul. Óvatos politikájának köszönheti, hogy megszabadult a megszál-
lástól, s annak évi sok-milliós terhétől. A tetejébe még a nagyok tanács-
kozó asztalánál is helyet biztosítanak neki. 

Népünk nyugalma, szellemi vezetőinek intő szava arra vall, hogy a for-
radalom óta ők is nagyobb gonddal figyelik a nemzetközi élet alakulását. 
Láthatják, hogy – akaratuktól és a mi akaratunktól függetlenül – a világ-
politika iránytűje a békés egymás mellett élés felé mutat. 

Tizennégy millió magyar, és a realitást figyelmen kívül hagyó politika 
nem elég erős arra, hogy más irányt adjon a fejlődésnek. Még arra sem 
elég erős, hogy attól a bizonyos világlelkiismerettől kivételes elbánást 
kényszerítsen ki számunkra. A Nyugat-Berlinért folyó diplomáciai csata 
ékesen bizonyítja, hogy a nemzetközi politikában nem az erkölcs és az 
észszerűség, hanem az erő és a mennyiség a legfontosabb tényező. A né-
met kérdés rendezéséről, az európai biztonság megteremtéséről hetek óta 
folyó vitában véletlenül sem hangzott el Magyarország neve! 
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PAPP LÁSZLÓ 

Véleménykutatás az amerikai-magyar diákok között196 

1957 végén az amerikai Marquette Egyetem (Milwaukee, Wisconsin) 
Kovrig Béla szociológus professzor irányításával több mint száz kérdést 
tartalmazó, tizennégy oldalas kérdőívet állított össze és küldött szét az 
emigrációban élő magyar diákoknak véleménykutatás és a Forradalomra 
vonatkozó adatok feldolgozása céljából. A több mint kétezer kérdőívnek 
mintegy 10 százalékát, 192-t az Északamerikai Magyar Egyetemisták 
Szövetsége küldött ki válogatás nélkül 18–25 éves egyetemi hallgatóknak, 
A válaszok 1958 január-februárjában érkeztek be. 

A kérdőív nagyjából négy kérdéscsoportot ölel föl. Véleményt kér a 
forradalmat megelőző 12 évről; igyekszik a forradalom eseményeit a sta-
tisztika józan világánál felmérni; megkísérli felkutatni a sikeres forrada-
lom utáni államberendezkedésre vonatkozó szándékokat és elképzelése-
ket; és végül néhány „személyes” kérdést is feltesz a névtelen válaszadó-
nak (kedvenc költője, írója, stb.). Az adatok összesítése és értékelése most 
folyik a Marquette Egyetem szociológiai tanszékén. E rövid beszámoló-
ban csupán a 192 amerikai magyar diák válaszairól kívánunk rövid ismer-
tetést közölni. Egyszerűsítés kedvéért minden adatot százra számítottunk 
át, hogy százalékban fejezhessük ki a beérkezett véleményeket. 

Az első kérdéscsoportba tartozó feleletekből a szenvedés és gyász évti-
zede bontakozik ki. 1944 és 1956 között 100 diák közül 35-öt, 65-nek 
pedig a szüleit érte súlyos veszteség, megaláztatás. A diákok 35 százaléka 
vesztette el lakását, berendezése jelentős részét. Az anyagi veszteségnél 
azonban sokkal súlyosabbnak érzik a szabadság elveszítését. 31 diákot az 
„uralkodó rendszer valamelyik képviselője, közege önérzetében, becsüle-
tében sértette meg”, 33-nak hozzátartozóját érte hasonló bántalom. Meg-
döbbentő, hogy 100 diák közül 22-nek lakásán, további 17-nek pedig a 
szülei külön lévő lakásán tartottak házkutatást. 

A veszteséget vagy megaláztatást sok esetben a megszálló szovjet had-
sereg katonái okozták. Mégis – és ez bizonyítja a válaszok tárgyilagossá-
gát és erkölcsi mértékét – a megkérdezettek 75 százaléka igennel felel 
arra a kérdésre: „Elképzelhető-e olyan szovjet katona vagy ember, aki 
legalább egy magyarral jót tett?”. 

A kérdőív összeállítói abból a meggyőződésből indultak ki, hogy az 
1945–56 közötti évek Magyarországának története nem vizsgálható a 

                                                           
196 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 1. számában. 
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szovjet befolyás figyelembevétele nélkül. Ezért az erre az időszakra vo-
natkozó kérdéseket mindenütt megkettőzték: „Melyek voltak azok a szov-
jet intézkedések ...”, majd „melyek voltak azok a változások ...” A vála-
szokból az derül ki, hogy milyen kevesen képesek szétválasztani a szovjet 
befolyás hatására és a belső fejlődés következményeként történt változá-
sokat. A helyesnek ítélt változások között, a földreformot például 21-en a 
Szovjetunió javára írják, 31-en meg a belső fejlődés eredményének tekin-
tik. Az államosításokat 11-en a Szovjetunió kedvező intézkedéseinek, 15-
en a belső változásnak tulajdonítják. Az egészségügyi létesítményekért 
13-an a Szovjetuniónak és szintén 13-an a magyar kormányzatnak hálá-
sak. Ugyancsak határozatlanság mutatkozik a sportfejlesztés és az iskola-
fejlesztés értékelésében is. A sportfejlesztést 8-an a Szovjetunió, 9-en a 
belső fejlődés, az iskolafejlesztést 12-en a Szovjetunió és 23-an a belső 
fejlődés javára írják. 

Kedvezőnek találták a Szovjetunió intézkedései közül 14-en a sztálini 
irányzat felszámolását, 9-en Nagy Imre újszakos kormányának enyhítő 
intézkedéseit, 5-en pedig az elnyomás következtében kialakult nemzeti 
egységet. Csupán néhányan említik, de érdemes megjegyezni még: az 
állam és az egyház szétválasztását, az újjáépítést, a fasizmus leverését, az 
arisztokrácia felszámolását, az iskolák államosítását, a háborús bűnösök 
elítélését és ENSZ tagság elnyerését. 

Az ország belső fejlődése következtében kialakult, helyes változások-
nak tekintették még az említetteken kívül (földreform 31, gyárak államo-
sítása 15, oktatásügy fejlesztése 23, egészségvédelem 13, sportfejlesztés 
9) a kulturális igény fejlődését 20-an, az osztálykülönbségek megszűnte-
tését 17-en, az iparosítást 8-an, az újjáépítést 5-en, a kommunistaellenes 
nemzeti egység létrejöttét 6-an, a Nagy Imre korszakot 9-en, továbbá az 
állam és egyház szétválasztását, az üdültetéseket, a faji megkülönböztetés 
megszűntét, a vidék fejlesztésére való törekvést, a pénz stabilizációját és a 
népi kultúra ápolását. 

Az országra nézve káros szovjet intézkedések kérdésére adott válaszok 
mutatják a legvilágosabban, hogy a magyar nép fájó sebei és sérelmei 
mennyire nem materiális természetűek voltak. 49-en függetlenségünk 
elvesztéséért kárhoztatják a Szovjetuniót, de csak 4-en a jóvátétel, 3-an az 
alacsony életszínvonal, 5-en a kizsákmányolás és csupán egy a békeköl-
csönök miatt. Viszont 26-an a szabadságjogok elvesztését, 20-an az 
egypárt-rendszert, 15-en a terrort, 15-en a helytelen nehézipar-fejlesztést, 
15-en a mezőgazdaság kollektivizálását tartják a szovjet befolyás legkáro-
sabb következményének. 
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A belső fejlődés hátrányos változásainak tekintik a diákok közöl 27-en 
a mezőgazdaság kollektivizálását, 22-en az egypárturalmat, 18-an a ne-
hézipar erőltetését, 13-an a függetlenség eladását, 13-an a szabadságjogok 
hiányát, 11-en a szellemi és kulturális pártirányítást; 11-en a szabad vá-
lasztások hiánya, 9-en a vasfüggöny miatt panaszkodnak. Ezzel szemben 
csupán egy diák említi a magas adókat, egy a magántulajdon elvételét, 2 a 
szabad vállalkozások megakadályozását, 4 a kizsákmányolást, 3 a drága-
ságot, 2 a beszolgáltatást, 5 a normarendszert és csupán 8 az életszínvonal 
alacsony voltát. Érdekes még megjegyezni, hogy 7-en panaszolják fel az 
egyházüldözéseket és 4-en a vallásoktatás megszűntetését. 

Diákokról lévén szó, a kérdőív külön érdeklődik az oktatásügy terüle-
tén végbement helyes és káros változások iránt. A válaszokból az derül ki, 
hogy általánosságban az ösztöndíjrendszert és az alacsony tandíjakat te-
kintik a legjobb eredménynek (39-en), ezenkívül az általános iskolák be-
vezetését (37-en). Helyeslik még 17-en az iskolai hálózat szélesítését, 10-
en a tanulók szociális összetételének megváltozását, 6-an a fakultatív val-
lásoktatás bevezetését, 4-en az iskolák államosítását, 7-en a természet- 
tudományos képzést és 5-en az esti tanfolyamok bevezetését. 

Az oktatásügy terén tapasztalt káros változásokkal kapcsolatban 30-an 
az iskolai felvételeknél bevezetett politikai szempontok ellen tiltakoznak, 
24-en az oktatás elvi egyoldalúságát kárhoztatják, 21-en hiányolják a kö-
zépiskolai oktatásból a hit- és erkölcstant, 10 diák pedig a nyugati kultú-
rától való elzártság, az orosz rendszer szolgai másolása, a kötelező orosz 
nyelvtanulás és a marxizmus-leninizmus kötelező tanítása miatt panasz-
kodik. A válaszok tárgyilagosságára és a diákok felelősségérzetére világít 
rá, hogy néhányan milyen gonddal keresik a helyes és méltányos értékelés 
szempontjait. Így például több kérdőíven együtt szerepel a helyeselt vál-
tozások között az iskolák államosítása, vagy a kötelező vallásoktatás 
megszűntetése és a valláserkölcsi oktatás teljes eltörlésének elítélése, il-
letve annak kárhoztatása, hogy ,,a vallásszabadságot helytelenül értelmez-
ték az iskolákban”. 

A Forradalomban a magyar nép függetlenségét és demokráciát akart – 
ez derül ki azokból a válaszokból, amelyek a Forradalom céljairól és lé-
nyegéről feltett kérdésekre vonatkoznak. A kérdőív összeállítói ebben a 
kérdéscsoportban nem az egyszerű kérdés és felelet, hanem az előre meg-
fogalmazott s föltett állásfoglalás között való szelektálás módszerét vá-
lasztották. Előzetes beszélgetések alapján 9 választ fogalmaztak meg, 
ezek közül kellett kiválasztani a helyeset – vagy elvetve mindent, egy 
tizediket jelölni meg. A kérdőív helyes szövegezésére mutat, hogy 96 
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százalék megtalálta a neki megfelelő választ és csupán 3 százalék keresett 
új megfogalmazást (1 százalék nem válaszolt). 96-ból 70-en két különbö-
ző, de lényegében azonos megfogalmazást választottak. 45-en így jellem-
zik a forradalom lényegét: „Küzdelmünk célja hármas: orosz szolgaság 
helyett nemzeti önállóságot és állami függetlenséget – kommunizmus 
helyett magyar szellemből való és a magyarság életviszonyainak megfele-
lő társadalmi formát – diktatúra helyett demokráciát.” 25-en ennél általá-
nosabb meghatározást kerestek, hiszen nemcsak a kommunizmus, de 
bármilyen más népellenes elnyomó rendszer is kiváltotta volna a magyar 
nép ellenállását, ők tehát így válaszoltak: „Szabadságharcunk nemzeti 
önállóságunk és állami függetlenségünk helyreállítására és ezzel egyúttal 
arra is irányult, hogy a magyar nép maga határozza meg, milyen politikai, 
társadalmi, gazdasági életformában akar élni.” Csupán 3-an tekintették a 
forradalmat a kommunizmus ellen irányúlónak, 2-en a magyar naciona-
lizmus fellángolásának, „amely egyben a kommunizmus minden válfaja 
ellen küzd”. 

A megkérdezettek 88 százaléka nagy szerepet tulajdonított a magyar 
íróknak és a Petőfi Körnek a forradalom előkészítésében, viszont 5 száza-
lék tiltakozott az ellen a feltevés ellen, hogy egyáltalában beszélni lehes-
sen bármilyen előkészítésről. 

Elkövettek-e hibákat a nép vagy vezetői a Forradalom alatt? A meg-
kérdezettek 76 százaléka szerint, igen. 20-an hibáztatják a Szovjetunióba 
vetett bizalmat, Maléter tárgyalásait, 24-en elégtelennek tartották a szer-
vezést, 17-en a korai pártalakításokat, 6-an pedig Mindszenty november 
3-i beszédét kifogásolják. 

A harmadik kérdéscsoportba tartozó feleletekből, – mi lett volna, ha 
győz a Forradalom – az derül ki, mennyire helytelen az a vélemény, hogy 
a Forradalom csupán a negatív törekvések egységét valósította meg és 
nyitva hagyta az utat a jövendő minden problémájának megoldása előtt. 
Meglepő, hogy a megkérdezett diákok véleménye mennyire egységes 
abban, hogy bizonyos mértékig irányított és ellenőrzött, szocialista ala-
pokkal bíró szabad gazdaságot kell megvalósítani. A válaszok 75 százalé-
ka ebben egyetértett. (42 százalék egy demokratikus állam által irányított 
és ellenőrzött piaci versenygazdálkodást kíván, 11 százalék ugyanezt, de 
az ellenőrzést az önkormányzatoknak szánja, 20 százalék az üzemeket a 
munkások tanácsainak tulajdonába kívánja juttatni). E nagy többség mel-
lett csak 11 százalék választja a magántulajdonon alapuló versenygazdál-
kodást, és ugyancsak 11 százalék a köztulajdonon alapuló állami tervgaz-
dálkodást. 



 

707 

A kérdőívben csupán egy kérdés volt, amelyre kivétel nélkül minden 
megkérdezett válaszolt. Ez az iskolák fenntartására és irányítására vonat-
kozott. A vélemények ebben is hasonló egységet mutatnak, mint az előző 
kérdésben: 74 százalék fenn kívánja tartani az államosításokat, de ugyan-
akkor egy bizonyos számú iskolát egyházi és közületi tulajdonba kíván 
visszaadni, azzal a megjegyzéssel, hogy a legfőbb iskolafenntartó tovább-
ra is az állam legyen, s bizonyos ellenőrzést is gyakoroljon a nem állami 
iskolák felett. Eltérő vélemények: 20 százalék teljesen elveti az államosí-
tást és egészen új alapokon, új iskolareformot szeretne, 6 százalék pedig 
az iskolák kizárólag állami kezelését helyesli. 

A mai húszévesek lelki alkatára és műveltségére jellemzőek a „szemé-
lyes” kérdésekre adott feleletek. „Kit tart századunk három legnagyobb és 
három legkártevőbb magyarjának?” íme „legnagyobb magyarjaink” sor-
rendje: Nagy Imre (34 százalék) Mindszenty József (31) Maléter Pál (26), 
Teleki Pál (21). Szembetűnő, hogy Nagy Imre és Maléter Pál forradalmi 
szereplése mennyire háttérbe szorított minden más szempontot. Ugyanek-
kor azt is meg kell jegyezni, hogy a válaszok 1958 január-februárjában 
érkeztek be, tehát Nagy Imre és Maléter Pál mártírhalála előtt, feltehetően 
ma még inkább az ő javukra tolódnék el a sorrend. Teleki Pál emlékének 
megőrzése egyetlen komoly meglepetés. Halálakor a válaszoló diákok 
többsége 8 éven alul volt. Van, aki nevére sem emlékezett már: „az a mi-
niszterelnök, aki Jugoszlávia megtámadása után lett öngyilkos” – írta 
egyik diák. Kívüle alig merül fel régebbi politikus neve (Apponyi Albert, 
5 százalék). Meglepően nagy számban szerepelnek azonban művészek, 
írók, tudósok is „legnagyobb magyarjaink” sorában; Bartók Béla (21 szá-
zalék) Kodály Zoltán (16), Ady Endre (12), József Attila (8). 

Aránylag egységesek a vélemények a „három legkártevőbb” magyar 
kiválasztásában. Rákosit (90 százalék) csak az mentette meg a 100 száza-
lékos „győzelemtől”, hogy többen nem tekintették magyarnak sem. 
(„Nem írom Rákosit, mert ö szovjet állampolgár.”) A következők: Gerő 
Ernő (49), majd Kádárt (37) is megelőzve, Szálasi 42 szavazattal, ötödik 
helyen Horthy Miklós következik 13 szavazattal a többiek tízen aluli sza-
vazattal maradnak le (Kun Béla 9, Révai 7, Gömbös 4, Farkas Mihály 3). 
Igen érdekes viszont Horthy szerepének értékelése. A válaszokból legin-
kább a személyével kapcsolatos tájékozatlanság derül ki. Többen utólag 
törölték nevét és míg 13-an a legkártevőbbek között említik, 4-en száza-
dunk egyik legnagyobb magyarjának tartják. Volt olyan diák, aki egyszer-
re mind a két rovatba is beírta. 
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Irodalmi szempontból érdeklődésre tarthat számot még két kérdésre – 
ki a két legkedvesebb írója és költője – adott feleletek. 38 írót neveztek 
meg összesen, de közülük 24-nek a neve csupán egyszer vagy kétszer 
fordul elő. A diákok kedvenceinek sorrendje: Jókai (40 százalék), Mik-
száth (34), Móricz Zsigmond (32). Utánuk nagy szakadék következik, 
majd Gárdonyi (12 százalék) Nyirő (7) és, Déry, Márai, Németh László 
következnek 5—5 százalékban említve. A költők között mintegy 20 név 
szerepel a válaszokban, de közülük csak négy élő. (Illyés Gyula, Juhász 
Ferenc, Faludy György és Tollas Tibor.) A legtöbben szeretik Adyt (45 
százalék) Arany Jánost (43), Petőfit (38) és József Attilát (21). A további 
sorrend: Vörösmarty (18 százalék), Tóth Árpád (9) majd Szabó Lőrinc, 
Babits Mihály, Illyés Gyula következnek. 

Ha a több mint 2000 kérdőív összes válaszainak feldolgozása megtör-
ténik, sokkal alaposabb képet lehet majd rajzolni a nyugaton élő magyar 
diákság felfogásáról. Addig is, kívánatosnak tartottuk ezeknek a részada-
toknak. közzétételét, mert az Északamerikai Magyar Egyetemisták Szö-
vetségének 2.600 tagja közül az a 192, aki a kérdőívet kitöltötte – úgy 
érezzük – jellemzően fejezte ki társai véleményét is. 
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NYESTE ZOLTÁN 

Béke vagy atomháború197 

Karl Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Piper & 
Co Verlag, München 1957. Albert Schweitzer: Friede oder Atomkrieg. C. 
H. Beck Verlag, München 1958. 

 
Az atomenergia felszabadítása – a „második tűzgyújtás” – révén kozmi-
kus méretű természeti erők kerültek az ember hatalmába. Idő kellett ah-
hoz, amíg az emberiség ennek a második tűzgyújtásnak kettős jelentősé-
gét felismerte: az előttünk megnyíló végtelen perspektívákat – egy mesé-
be illő technikai fejlődés lehetőségét – és a veszélyt, amelyhez hasonló 
még sohasem fenyegette az emberiséget. Sok reményre jogosító s ugyan-
akkor beláthatatlan veszélyeket rejtő helyzetünk tudatosítása elsősorban 
azok érdeme, akiknek a természettudomány mai fejlődését is köszönhet-
jük; a fizikusok és tudósok minden alkalmat megragadnak az emberiség 
felvilágosítására. Tiltakozásuk hangja egyre erősbödik. Szellemi életünk 
kimagasló egyéniségei egymás után szólalnak meg s szóban és írásban 
óvják az emberiségét az atombombákkal játszó felelőtlenségtől. Látva e 
szellemi mozgalom hatását az európai közvéleményre, szükségesnek tart-
juk, hogy két – könyvalakban is megjelent – előadássorozatból tolmácsol-
junk néhány gondolatot. 

Karl Jaspers Die Atombombe und die Zukunft des Menschen című 
könyve azzal a sokszor hallott, de elégszer nem hangsúlyozható megálla-
pítással kezdődik: az atombomba létezése magában hordja az emberiség 
teljes pusztulásának lehetőségét. Sokan követelik az atomfegyverek betil-
tását, a fegyverkezés és a kísérletek beszüntetését, ami persze csak a köl-
csönös ellenőrzés megvalósításával egyidejűleg képzelhető el. Mások 
szerint, mivel úgysem mer senki atombombát használni, éppen az atom-
bomba létezése teszi lehetetlenné a világháborút, mert egyik fél se vállalja 
egy olyan küzdelem kockázatát, amelyben atombombák alkalmazására 
sor kerülhet. 

A valóságban – írja Jaspers – mégis csaknem szüntelenül folynak helyi 
jellegű háborúk a kis népek között. Ezek ugyan nem mérhetők egy világ-
háborúhoz, tévedés volna azonban azt hinni, hogy a háború az atombom-
ba korában a kis népek kiváltsága lett. Hiszen minden lokális háború a 

                                                           
197 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 1. számában. 
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nagyok egy-egy viszályát takarja s magában hordja a világégés lehetősé-
gét. 

Jaspers a probléma lényegét az ellenőrzésben látja. Mivel az atom-
bombát – a felelős politikusok nyilatkozata szerint – egyik nagyhatalom 
sem akarja felhasználni, csak egy szerződést kellene aláírniuk és betarta-
niuk. Ezzel nemcsak az atomháború veszélyét kerülnők el, hanem a köl-
csönös ellenőrzés megvalósításával elkerülhetetlenül együttjárna az álla-
mok közötti viszony módosulása is, vagyis a jelenlegi állapotból – ame-
lyet az államok közötti ellenségeskedés jellemez – eljutnánk egy olyan 
együttműködéshez, amely közös intézmények által garantált szerződése-
ken alapszik. Ez volna az átmenet a minden pillanatban felborulással fe-
nyegető puszta koegzisztencia állapotából a kooperáció állapotába. Ter-
mészetes, hogy ez a folyamat megkövetelné az abszolút szuverenitás fel-
adását, de intézményesítené az egymás dolgaiba való betekintés jogát, a 
hírközlés és véleménynyilvánítás szabadságát. Mindez nyereség volna, 
mert az úgynevezett abszolút szuverenitás és abszolút be nem avatkozás 
elvének hirdetése lényegében úgyis csak a jogtalanság fenntartásának 
titkos szándékát takarja. Amíg a nagyhatalmak fel nem adják az abszolút 
szuverenitás elvét, addig kevés remény van a kérdések nyílt megtárgyalá-
sára, megállapodások létrejöttére, s az államférfiak nem igen tehetnek 
egyebet, mint hogy elodázzák a háború kitörésének időpontját. 

Maga a társadalom természetesen tiltakozik és követeli az atomfegyve-
rek betiltását. De amint a pacifista egyesületek sohasem akadályoztak 
meg még eddig egyetlen háborút sem, minden olyan tiltakozás, amely 
csak az atomfegyverek ellen szól, hiábavaló. Mert – s talán ez Jaspers 
gondolatmenetének lényege – az atombombával való fenyegetődzés csak 
egyik tünete – igaz, hogy a legveszélyesebb tünete – a kor általános be-
tegségének, az államok egymással szembeni türelmetlenségének és vetél-
kedésének. Ha az emberiség tovább akar élni, az államok közötti kapcso-
latok alaptermészetének kell megváltoznia. A helyzet további romlása 
esetén megérhetjük a lehető legnagyobb katasztrófát, azt, hogy a történe-
lem minden idők legsúlyosabb dilemmája elé állít bennünket. Mi lesz – 
kérdezi Jaspers – ha esetleg arról kell döntenünk, hogy az atomháborút 
választjuk-e vagy a szolgaságot? Az előbbi megszünteti, az utóbbi értel-
metlenné teszi az életet. Einstein, aki az elsők között óvta az emberiséget 
a nukleáris fegyverek használatától, a hitleri totalitárizmus uralmától félt-
ve a szabad világot, a háború idején javasolta az atombomba gyártását. 
Ma, az atomba árnyékában ismét nő a veszély, hogy a totalitárizmus elra-
bolja a világ szabadságát. 



 

711 

Az ijesztő kilátások és a reménytelennek látszó helyzet ellenére persze 
mindenki keresi a kivezető utat. Az emberek sokféleképen reagálhatnak a 
nyugtalanító jelenségekre, a felelőtlen nemtörődömségtől az elkerülhetet-
len pusztulásba való jámbor belenyugvásig mindenre találunk példát. Ha 
azonban felelősséget érzünk az egész emberi társadalom sorsáért, komo-
lyabb gyógyszerre van szükség. 

Jaspers az emberi értelemben – s azon túl az isteni gondviselésben bí-
zik. Magatartásunkon, tetteinken, értelmünkön múlik minden, s értelmes-
nek lenni annyit is jelent, hogy bízunk mások értelmességében. Igaz, hogy 
szomorú tapasztalataink vannak, de arra is sok példát lehetne mondani, 
hogyan ébredezik és növekszik az emberi értelem. Ha minden egyes em-
ber nemcsak alkalomszerűen, hanem egész életében értelmesen viselke-
dik, ha az egyszer kigyúló értelem mint tisztítótűz szétterjed, akkor bízha-
tunk a fenyegető veszedelem elkerülésében. S miben reménykedhetünk, 
ha még ez sem segít, ha az értelem se elegendő? Jaspers a hívő ember 
biztonságával válaszol: Isten hatalma mindenre elégséges. 

A könyvecske hasonlíthatatlanul több és meggyőzőbb annál, amit ezek 
a sebtében kiragadott gondolatok sejteni engednek. Egy nagy és becsüle-
tes szellem műve, aki a jövőnkért érzett felelősség tudatában tiltakozik és 
figyelmeztet minket az ember legnemesebb értékeire. Az utolsó húsz-
harminc év borzalmait, az emberi gonoszság és ostobaság tényleges lehe-
tőségeit – például a hitleri és sztálini bestialitást – a maga bőrén tapasztalt 
olvasónak mégis az az érzése, hogy Jaspers adós maradt a veszedelemből 
való menekülés gyakorlati programjával. Nyílván nem is ez volt a célja, 
műve, – amelynek azóta már lényegesen bővített kiadása is megjelent – e 
formájában is jelentős alkotás. Az olvasót ráébreszti a veszélyre és a fele-
lősségre, a gondolkodó embert a megoldás keresésére sarkallja s a lelkek-
ben erősíti az elhatározást az életünkkel könnyelműen játszó felelőtlenség 
elleni harcra. 

* 
A gyakorlati kérdésekhez közelebb áll Albert Schweitzer „Friede oder 

Atomkrieg” című könyve. Albert Schweitzer nevét világszerte az atom-
háború elleni küzdelem egyik vezéreként emlegetik. 

Schweitzer leplezetlen őszinteséggel bírálja az atombombákat gyártó 
hatalmakat, nem tévén különbséget, hogy a kettéosztott világ egyik vagy 
másik feléhez tartoznak-e. 

Korunknak e súlyos problémája körül – állapítja meg bevezetőül – a 
mesterséges ködösítés meglehetős zűrzavart teremtett. A közönség meg-
nyugtatására mindkét oldalon propaganda-hadjáratot indítottak. Az ame-
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rikai Atomenergia-Bizottság egyik nyilatkozata például – amely vég-
eredményben a kísérletek folytatását a biztonság érdekében szükségesnek 
tartja – ezt a homályos mondatot tartalmazza: „A radioaktivitás növeke-
désének hatása az örökléstani folyamatokra eddig tűrhető határok között 
maradt.” Ugyanezt persze – mondja Schweitzer – így is lehet fogalmazni: 
a betegen születendő gyermekek, a korcsok száma nem lesz olyan nagy, 
hogy miattuk érdemes volna a kísérleteket abbahagyni! 

Lépten-nyomon beszélnek és írnak a sugárzás „megengedett” maxi-
mumáról, de kevesen világosítják fel a közönséget arról, hogy ez teljesen 
önkényes adat, amelyet a tudományos intézetek folyton változtatnak, a 
különböző országokban különbözőképpen állapítanak meg, egyszerűen 
azért, mert senki se tudja, mennyi az a sugárzás-mennyiség, amely a 
nagyenergiájú sugárzásokból ártalmatlannak nevezhető. Hogyan lehet szó 
ilyen körülmények között „megengedett” maximumról, kinek van joga 
egy bizonyos sugárzásmennyiséget megengedettnek nyilvánítani? A poli-
tikától mentes tudomány álláspontja szerint – elég ha a mintegy tízezer 
tudós tavaly januári nyilatkozatára gondolunk – minden nagyenergiájú 
sugárzás ártalmas. Ha nem is emelkedett még veszélyes mértékben a le-
vegő radioaktivitása – bár erre sincs semmi garancia – a radioaktív anya-
gok magában az élő szervezetben lerakodhatnak s ott súlyos zavarokat 
okozhatnak. Schweitzer ismét a Strontium 90 nevű radioaktív elemet em-
líti, amelynek már ténylegesen tapasztalt veszedelmes hatásáról egyéb 
műveiben számos példát közölt. Ez az elem a csontokban rakódik le s 
radioaktív sugarai gyógyíthatatlan csont- és vérbetegségeket idéznek elő. 
Tengeri állatok testében az utóbbi években többször megtalálták már, s 
nem tudjuk, mi vár utódainkra, ha a robbantások helyéről felszállt s ma 
még jórészt nagy magasságokban lebegő radioaktív porral együtt évek 
vagy évtizedek múlva ennek a gyilkos elemnek atomjai is visszahullanak 
a Földre. 

Az úgynevezett „tiszta” hidrogénbomba ezen a helyzeten mit sem vál-
toztat, hiszen ennek robbanása után is maradnak vissza – bár kisebb mér-
tékben – radioaktív anyagok, de különben sincs semmi garancia arra, 
hogy a küzdő felek háború esetén ezt a kisebb robbanóerejű típust alkal-
mazzák. A tiszta hidrogénbombákkal vívott ideális atomháborúról szóló 
lírai ömlengések csak a közönség megtévesztésére valók, mint ahogy ma 
a „tiszta” hidrogénbomba sem a gyakorlati alkalmazás, hanem a politikai 
kirakat céljaira készül. 

Az atomfegyverekről szóló vitában érdekes módon alig került szóba, 
hogy a kísérletek folytatása vagy beszüntetése nem az atomhatalmak ma-
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gánügye! Honnan veszik e hatalmak a jogot ahhoz, hogy olyan fegyvere-
ket próbáljanak ki – méghozzá békeidőben – amelyek minden nép egész-
ségére, életére törnek. Valamennyi nép közös ügyéről van tehát szó, 
minthogy a kísérletek az egész emberiséget veszélyeztetik. 

Schweitzer szerint tarthatatlan az a politikai ellenérv is, amely szerint a 
kísérletek folytatására a biztonság érdekében van szükség, hiszen a kísér-
letek betiltása esetén mindegyik hatalom egyformán esnék el attól az 
előnytől, amit az új fegyverek kipróbálása jelenthet. A kérdésnek az álta-
lános leszerelési megegyezéssel való összekapcsolása is csak késlelteti a 
megoldást. Vitatható, hogy a kísérletek beszüntetésében csak egy általá-
nos leszerelési megegyezés keretében lehetne megállapodni, – írja 
Schweitzer – ellenkezőleg: a kísérletek azonnali és feltétel nélküli beszün-
tetése teremtené meg a kedvező légkört a további nemzetközi tárgyalások 
– többek között a leszerelési tárgyalások – folytatásához is. 

Addig viszont, amíg az atombomba-kísérletek s általában a hideghábo-
rús akciók tovább folynak, nemcsak a radioaktív mérgezés fenyeget min-
ket, de fennáll az atomháború lehetősége is. Sőt ma már ott tartunk —- 
mondja Schweitzer – hogy a döntést béke vagy háború kérdésében a gé-
pekre bízzuk. A légkör felső rétegeiben a hangnál jóval gyorsabban felénk 
közeledő – esetleg hidrogénbombát szállító rakétát nem lehet elég korán 
észrevenni. Mikor feltűnését a radarkészülékek jelzik, megérkezéséig 
esetleg csak másodpercek vannak hátra. A másodperc törtrészei alatt kell 
az elhárításról és az ellentámadásról intézkedni, erre az emberi agyvelő 
nyilván képtelen. A műszerek jelzéseinek tehát egy elektronikus agy 
„idegközpontjába” kell befutniuk, amely századmásodpercek alatt megál-
lapítja a közeledő rakéta távolságát és a röppálya alakját, kiszámítja az 
elhárító rakéták útvonalának adatait, utasítást ad azok indulására, esetleg 
az ellentámadás megkezdésére, Idáig jutottunk tehát: életünk egy élettelen 
mechanizmustól függ, annak utánozhatatlanul gyors, de megfontolás nél-
küli döntése – esetleg egy üzemzavara – megpecsételheti sorsunkat. En-
nek a képtelen helyzetnek végét kell vetni – javasolja a szerző. Az atom-
háborúnak különben se lennének győztesei, az atombombát használó ha-
talom menthetetlenül a méh sorsára jut, amely az ellenséget leterítő szú-
rásba maga is belepusztul. 

Sajnos, a hidegháború, a feszült nemzetközi helyzet már-már lehetet-
lenné teszi ennek a fontos problémának hűvös tárgyalását. Mégis van né-
mi remény. Az egyik, hogy Európa közvéleményének jelentős része he-
lyesli a középeurópai atommentes övezetre vonatkozó javaslatokat, azaz 
nem akarja engedni, hogy Európa egy esetleg kitörő atomháború színtér-



 

714 

évé váljék. A másik: hogy mégis van kilátás a nemzetközi tárgyalások 
megindulására. Eisenhower elnök az első mesterséges hold fellövése után 
ezt mondotta: „A világűrbe való gigantikus ugrásnál még nagyobb szük-
ségünk volna egy gigantikus ugrásra a béke felé!” 

Igaz, hogy a kísérletek beszüntetése és az atomfegyverekről való le-
mondás gyengítené Amerikának Európában kifejthető katonai erejét. A 
közelebb levő Szovjetunió hadállásai viszont kevésbé gyengülnének. 
Szinte halljuk az ellenvetést: mi lesz Európából Amerika védő keze nél-
kül? Mi mentheti meg a védtelenül maradt Európát a kommunista erő-
szaktól? 

Az aggodalmak ellenére azt hisszük – folytatja Schweitzer – hogy 
Amerikának mint katonai nagyhatalomnak a jelenléte Európában a világ-
háború-szülte természetellenes állapot, amelyet majdan meg kell szüntet-
ni. Nem felejtjük el az áldozatokat, amelyeket Amerika értünk hozott, a 
segítséget, amelyet tőle kaptunk, de katonai jelenlétét Európában nem 
tekinthetjük véglegesnek. 

Másrészt – véli Schweitzer – talán a Szovjetunió is megfontolja, hogy 
az első lehetséges alkalommal Európára vesse magát, s bizonyára mérle-
geli majd egy ilyen kockázatos vállalkozás következményeit. Tudjuk, 
hogy szokatlan dolog a bizalomra hivatkozni, ami a politikából régen ki-
veszett, mégis fontos volna a bizalom légkörét helyreállítani. Lényegében 
két kockázat között választhatunk: vagy folytatjuk az atomfegyverkezést, 
vállaljuk a kísérletek következményeit és tudomásul vesszük az atomhá-
ború elkerülhetetlen voltát, vagy pedig azonnal és feltétel nélkül lemon-
dunk az atomfegyverekről és kölcsönösen bízunk egymásban, bízunk ab-
ban, hogy végső soron a Szovjetunió is békében akar élni, bízunk az érte-
lemnek és emberiességnek az értelmetlenség és embertelenség fölötti dia-
dalában. Az első megoldás veszélyezteti az emberi élet lehetőségét, a má-
sodik sem veszélytelen, de legalább reményt nyújt az emberiség fennma-
radására. 

* 
Mit tehet hozzá mindezekhez a tudomány és a politika híreit remény-

kedve és aggódva kutató ember? 
Móra Ferenc még bízhatott az életnek a „saurosok” feletti diadalában. 

Az ősvilági szörnyek vak hatalomvággyal túlságosan kifejlesztett páncél-
jaik és agyaraik súlya miatt vesztették el a csatát a gyengébb, de fürgébb 
testű és szellemű élőlényekkel szemben. Mi már ebben sem bízhatunk, 
mert a mai fegyverek egyformán irtanának ki minden életet. Az atomhá-
borút mindenáron el kell kerülni s ennek érdekében az első lépés a bom-
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bakísérletek beszüntetése. Nincs a világon jelentős tudós, aki a robbantá-
sok következményeiért felelősséget merne vállalni Tény, hogy a tengervíz 
és a levegő radioaktivitása 1945 óta emelkedett, tehát már a mai nemze-
déket is az évezredek óta megszokottnál több nagyenergiájú sugárzás éri, 
pedig a radioaktív por nagyrésze még védelmet adó magasságban lebeg 
felettünk. Az is tény, hogy a nagyenergiájú sugárzások minden élőlénynél 
mutációkat idéznek elő, amelyek túlnyomó többsége ez esetben is karos, 
tehát utódainkat kínos meglepetések érhetik. Némely vélemény szerint a 
kísérletek ártalmatlanok a ma élő emberekre, kivéve a japán halászokhoz 
hasonlóan a robbanások közelében tartózkodókat utódainkra azonban 
feltétlenül károsak, bár a kár nagyságát egyelőre nem lehet felbecsülni. 

Amerika, Anglia és a Szovjetunió december elején elvben megegyez-
tek a kísérletek beszüntetésében. Az aláírandó szerződéshez egy jegyző-
könyvet csatolnak az ellenőrzés megszervezéséről, a szerződés és a jegy-
zőkönyv rendelkezései egyidejűleg lépnének életbe. Sajnos, ezt az egyez-
séget nem követték gyakorlati lépések. 

Schweitzer kérdésére – béke vagy atomháború? – az emberiség megad-
ta a feleletet. Most a politikusokon a sor. Az atomháborúról való kölcsö-
nös lemondás az egyetlen lehetőség arra is, hogy Jaspers még szörnyűbb 
alternatívájával – atomháború vagy szolgaság? – sohase kerüljenek szem-
be a szabad emberi társadalmak. 
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NAGY LÁSZLÓ 
Új Nagy Imre per198 
La Verité sur l'affaire Nagy. Les taits, les documents, les témoignages 
internationaux, Plon, Paris 1958. 

 
Több mint fél esztendő telt el Nagy Imre és társai kivégzése óta. A buda-
pesti kormány mindent elkövetett, hogy a politikai gyilkosságot igazság-
ügyi aktussá enyhítse: Több nyelven kiadott és nagy költséggel terjesztett 
propaganda füzeteiben legális mezbe iparkodott bujtatni a justicmordot. 
Vállalkozása nem járt sikerrel. Minél több ilyen kiadvány jelent meg, a 
szerzők annál jobban belegabalyodtak a magukszőtte ellentmondás-
hálóba. Néhány hónap óta azonban már nem adtak ki újabb füzetet az 
,,ellenforradalom”-ról és valószínű, hogy nem is jelenik meg több. 

Nyugaton nagy felháborodás fogadta a Nagy Imre és társai elleni ítéle-
tet. Nyilatkozatok, tiltakozások, egyéni és kollektív deklarációk születtek, 
néhány „megtérésre” érett kommunista vagy társutas pedig felhasználta 
az alkalmat, hogy hátat fordítson a „mozgalom”-nak. Publicisták, kom-
mentárírók, hivatásos kremlinológusok elemezték a budapesti per és a 
hírhedt moszkvai kirakatperek közti párhuzamot. Egyesek önigazolást 
láttak az eseményekben, mások csalhatatlan következtetéseket vontak le a 
jövőt illetően. 

Sajnos, a nagy felháborodási és tiltakozási hullámban elveszett maga a 
per. A per lényegével, körülményeivel és tanulságaival alig foglalkozott 
valaki. 

Ezért okoz különös örömöt Nagy Imre külföldön élő, névtelenségbe 
burkolódzó barátainak és munkatársainak vállalkozása. Ők tiszteletremél-
tó intellektuális bátorsággal – a „távlathiány” ódiumát is vállalva nyilvá-
nosságra hozták a budapesti ítélet részletes, alapos és tárgyilagos magya-
rázatát. A könyv bevezetőjében a szerkesztők megjegyzik, hogy könyvük 
semmiesetre sem kívánja pótolni a Nagy Imre és társai perében elmaradt 
védőbeszédeket. „Ez a könyv – írják – kísérlet az igazság feltárására. El-
lenper, amelynek tanúvallomásait nem alkalmi jelentkezők közül válogat-
ták ki. Anyagát a történelem által megrostált tények és nyilatkozatok alap-
ján állítottuk össze.” 

Igényes feladatot tűztek tehát maguk elé Nagy Imre hajdani munkatár-
sai. Céljukat nagy részben el is értek. 

                                                           
198 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 1. számában. 
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A könyv három részre oszlik. Az első rész a per történetét tárgyalja. 
Ismerteti a per előkészítése körüli bizonytalanságot, Kádár és mások el-
lentétes nyilatkozatait, a román kormány dadogó válaszát a „teljes sza-
badságot élvező önkéntes menekültek” hogylétéről, a jugoszlávoknak 
adott „garanciák” szövegét, egyszóval mindent, ami megvilágítja a per 
előkészítésének hátterét. Ez a rész az események résztvevőinek vagy ava-
tott ismerőinek nem mond sok újat, de a külföldi olvasó, sőt még a magát 
tájékozottnak hívő „professzionista” is az adatok valóságos kincsesbányá-
jára bukkan. Az elemzés könnyen olvasható, világos és meggyőző. Hát-
borzongató a Nagy Imre körüli árulás-sorozatot így csokorba kötve olvas-
ni... 

A könyv legfontosabb része azonban a második fejezet, amelyben a 
szerzők „A vádak és a tények” címen újrapergetik az egész bírósági ko-
médiát. Először a budapesti bíróság ítéletét és ennek különböző formában 
megjelent indokolásait olvashatjuk, majd megkezdődik az ellen-
bizonyítási eljárás. Helyesebben a bizonyító eljárás, mert a vádhatóságok 
állításai maguktól is összeomlanak. A könyv szerzői pontról pontra, mon-
datról mondatra és igen gyakran szóról szóra cáfolják a budapesti ítéletet, 
amelyből végül csak a kötőszók és az igekötők menekülnek meg. A mód-
szer egyszerű. A vádirat szövegét az ellen-bizonyító eljárás követi nyilván 
azért, hogy a kényelmes nyugati olvasó minden fáradság nélkül találja 
meg az egyes vádpontokhoz a megfelelő cáfolatot. Jobb eljárás lett volna 
azonban, ha a szerzők nem követték volna a budapesti hatóságok által 
diktált „ütemet”, hanem a vádiratban és indokolásban szándékosan össze-
kevert politikai, ideológiai, történelmi és jogi kategóriákat szétválasztva, 
egy „alapjaiban” is teljes cáfolatot nyújtottak volna. 

Mindez természetesen csak részletkérdés. Lehet, hogy a szerzők tuda-
tosan mondtak le a tudományos igényről a jobb olvashatóság és közérthe-
tőség kedvéért. E „szépséghiba” vagy helyesebben módszertani homály 
ellenére a „Verité sur l'affaire Nagy” legértékesebb és legtartalmasabb 
fejezete ez a több mint száz negyedrét ív oldalon összesűrített adathalmaz 
A nyilván sok fáradsággal és nehézséggel összeszedett tények között 
számos eddig ismeretlen részletet és fontos újdonságot találunk. A könyv 
összeállítói az érdeklődők tájékozottságának növelésén kívül a jövő törté-
netíróinak is jó szolgálatot tettek. 

A harmadik rész a Nagy Imre perrel foglalkozó vasfüggönyön inneni 
es túli véleményeket, visszhangokat tárgyalja. Ez a fejezet gyengébb, 
mint a többi. Találunk ugyan több érdekes nyilatkozatot, de igen sok vé-
lemény, szentimentális vagy önigazoló kijelentés nem való ebbe a kötet-
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be, aminthogy nem illenek ide azok a nyilatkozatok sem, amelyekről a 
felületes olvasó is azonnal megállapítja, hogy szerzőik a Nagy Imre-
máglya lángján belpolitikai pecsenyét kívántak sütni. A karikatúrákat is el 
kellett volna hagyni. Nem valók egy magas színvonalú és nagy igényű 
műbe. 

Ez azonban mitsem von le a könyv átlagon felüli értékéből. Talán egy 
későbbi kiadásból ki lehetne hagyni a sebtiben összeszedett és sokszor 
teljesen érdektelen nyilatkozatokat és véleményeket. Helyettük esetleg 
közölni lehetne Nagy Imre és társai történelmi jelentőségét híven bemuta-
tó egyes tanulmányokat. 

A kötet Albert Camus, Nobel-díjas francia író előszavával kezdődik és 
Fejtő Ferenc nyugodt, tárgyilagos elemzésével zárul. Camusből e szenve-
délyes hangú írásnál többre és jobbra is telt volna. Fejtő dolgozata viszont 
értékes fejtegetéseket tartalmaz, az olvasó nem bánná, ha a tanulmány 
hosszabb és részletesebb volna. 
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MARJÁS VIKTOR 
Montherlant Don Juanja199 
Henri de Montherlant új darabja, a „Don Juan” úgy kezdte meg színpadi 
pályafutását, mint azok a darabok, amelyeket már a bemutató előtt elje-
gyez a siker. A téma? Don Juan, a Fauston kívül a világirodalom legiz-
galmasabb figurája. Moliéret, Mozartot, Byront, Musset-t, Da Pontét 
Baudelairet is megihlette. De köze volt Goethe Faustjához, Puskin Anye-
ginjéhez is. Vajon véletlen-e a névrokonság Shaw Tanner John-ja és Don 
Juan őse, Tenerio Juan között? Moliére, Mozart és sokan mások tragiko-
mikus bohózati figurát láttak a sevillai lovagban, aki nagyobb veszélyt 
vont magára a pásztorórákkal, mint vitézi tetteivel. De milyen zengő vad-
beszéd, milyen komorlejtésü dráma lesz ebből a témából Montherlant 
kezében ... A halott királynő, a Santiago Ura, a Malatesta, a Senki fia 
szerzője a szavak milyen fekete-vörös drapériájába öltözteti majd a don-
juani játékot a gyönyörrel és a halállal? 

Nos, Montherlant még a premier előtt nyilatkozott és hadat üzent min-
den don juani teóriának. De magának Don Juannak is. Hosszan és a 
montherlanti nyelv hideg tüzével kifejtette, hogy a sevillai lovag nem 
mitikus figura, nem bonyolult lény, nem fűti ki-tudja-micsoda bosszúvágy 
a nőkkel szemben... hanem egyszerű ember, mint a legtöbb halandó. Az-
zal az árnyalatkülönbséggel, hogy nem egy nőt szeret, hanem mindet. 
Hogy szerelmi vallomásai őszinték, igazak, de csak addig, amíg kimond-
ja. Hogy csak akkor él, ha ölel és minthogy retteg a haláltól, folyton be 
kell bizonyítania magának, hogy még életben van. Don Juan, – mondja 
Montherlant – nem ellensége a nőknek, hanem barátja. Néha, persze kicsit 
erőszakos, de alapjában véve akkor is „kedves” akar lenni. Végered-
ményben nem szerelmi hódító, hanem a vágy rabszolgája, aki nem győz-
tesen, hanem szinte megalázottan kerül ki a kalandokból. Montherlant 
arra is utalt nyilatkozatában, hogy mindezt az első felvonásban könnyed 
komikummal, a másodikban lélektani árnyalatokkal, a harmadikban 
patétikus hangsúllyal óhajtja bemutatni. Ez így történt: 

A 66 éves Don Juannak van egy kezdődő flörtje a tizenhat éves Lindá-
val. Linda, amint később kiderül, olyan jelentéktelen, mintha a szerző azt 
akarná bemutatni vele, hogy Don Juannak mindegy ki bizonyítja be neki, 
hogy még él, illetve, hogy ki hessegeti el a halált a közeléből. A bizonyí-
tásra azonban nem kerül sor, mert Linda késik. Nyilván azért, hogy köz-

                                                           
199 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 1. számában. 
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ben Don Juan kifejthesse nézetét a nőkről és a szerelemről. E célból Se-
villa egyik terén Alcacerrel sétál és csípős vagy bölcselkedő megjegyzé-
seket tesz a járókelőkre. Alcacer Don Juan természetes gyermeke és sze-
relmi titkára. Olyanféle szerepet kellene betöltenie, mint Moliere Don 
Juanja mellett Sganarelle-nek, vagy a Mozart-operában Leporelló-nak, de 
itt alig több, mint kisegítő színpadi alak, aki csak arra kell, hogy Don Ju-
annak legyen kihez beszélnie. Don Juan él, sőt visszaél az alkalommal: az 
első felvonás nem több, mint aforizmák, maximák és egyéb bölcsességek 
véget nem érő sorozata. 

A továbbiakban élénkül a tempó és az eseményekbe beleszövődik a le-
lemény. Don Juan meghódítja Aná-t, Ollea parancsnok tizenhat éves leá-
nyát. A parancsnok erről semmit sem tud. Mikor találkozik Don Juannal, 
elmondja neki, hogy leányával kapcsolatban gyalázat érte, de már nyo-
mában van a tettesnek. A leánya szobájában ugyanis megtalálta a csábító 
derék-övét. Olyan bíborövet, amilyent Antonio herceg visel. Montherlant, 
ahogy ígérte, itt ad árnyaltabb lélektani rajzot Don Juan jelleméről. Íme, a 
lovagban megszólal a becsület, mert nem akarja, hogy egy ártatlant ül-
dözzenek miatta, önként leleplezi magát: nem Antonio, hanem ő a csábí-
tó. Meg is mutatja a parancsnoknak, hogy felsőruhája alatt most is bíbor-
övet visel. – Kardélre! – kiált fel Ollea, de Don Juan okos szóval leszereli. 
Miért ez a felháborodás? Hiszen ő nem akart rosszat Aná-nak. Annyira 
nem, hogy Ana meg is köszönte a gyönyörű perceket, amelyekben része 
volt. – Mert jól nevelt, feleli a parancsnok, aki talán ugyanilyen okból 
lemond a párbajról. Úgy látszik, hogy az apa és a csábító a legjobb úton 
haladnak a barátság felé, amikor megérkezik a parancsnok felesége. Meg-
tudván, hogy mi történt, követeli, hogy férje azonnal vívjon párbajt Don 
Juannal. Ez meg is történik. Sajnos, szomorú eredménnyel. Don Juan, bár 
kímélni akarta Ana apját, egy ügyetlen mozdulattal leszúrja a derék pa-
rancsnokot. Ez a harmadik felvonás patétikus kifejletének nyitánya. Don 
Juant most már nemcsak csábításért, de gyilkosságért is üldözik majd. 
Meneküljön, vagy vállalja a halált? Habozik. De megérkezik Ana és egy 
nagyon szép jelenetben értésére adja, hogy szereti, ártatlannak tartja és 
arra kéri, hogy meneküljön. Don Juan-t megindítja ez a tiszta szerelem. 
Először érez valamit, ami más és több, mint a vágy. De végül mégis elen-
gedi Ana-t és készül a menekülésre. Vagyonát fiának adja, álarcot ölt, 
hogy így vágtasson a halál elöl új kalandok felé. De Alcacer megdöbben-
ve látja, hogy nem a szokásos álarc van rajta, hanem egy halálfej. Don 
Juan hiába próbálja letépni, a halálfej a bőréhez tapadt: most már mind-
egy, hova, merre menekül, a csókok se használnak, mert akinek arcára írta 
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jeleit, az a halál jegyese. Ezzel a komor szimbolikus akkorddal végződik a 
darab. A szimbólum nem világos, de a darab végső kicsengésében, általá-
ban a harmadik felvonás néhány jelenetében van valami szép és 
montherlanti drámaiság. 

A darab legnagyobb hibája, hogy akció-szegény, hogy Montherlant 
sok, a cselekménytől független humoros jelenetet erőszakolt bele és így 
összekuszálta a mese menetét. Mintha meg akarta volna leckéztetni iro-
dalmi elődeit, illusztrált értekezést írt a donjuanizmusról és nem színmű-
vet Don Juanról. A bizonyítási düh úgy elvakította a különben kitűnő 
színpadi technikust, hogy néhány elemi szabályról is megfeledkezett. Úgy 
akarta érdekessé tenni hősét, hogy megfosztotta minden érdekességtől. 
Egy álló óráig beszélteti Don Juant a színen, de elfelejti, hogy egyetlen 
hős se hatásos méltó partner vagy ellenfél nélkül. Úgy agyonmagyarázza 
Don Juan hétköznapi mivoltát, hogy a végjelenet szép miszticizmusa erő-
szakoltnak tűnik. A nézőnek sokszor az a benyomása, hogy Montherlant a 
darabot tulajdonképpen a nők ellen írta: íme, ilyen unalmas, vén fecsegőt 
tudnak szeretni. 

Montherlantnak az a híre, hogy az életben és a színpadon is vallja: elég 
volt a szavakból, tetteket! Ami darabjai szerkezetét illeti, csakugyan tele 
voltak cselekménnyel. Tristan Bernardról azt mondták, hogy egyik don-
juani kalandja közben így kiáltott fel: Elég a tettekből. Szavakat! 

Meglepő lenne, ha Montherlant annyi cselekményekben gazdag, vérbő 
színpadi mű után áttérne a fecsegésre. A Don Juan csak tévedés lehet. Ez 
különben a párizsi előadáson is megérzik. Minden túltervezett – és szár-
nyaszegett. A kitűnő Pierre Brasseur a címszerepben majdnem elviselhe-
tetlen. Egyedül az érdekes, hogy ádáz nyilatkozatháború tört ki a darab 
körül. 
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EKECS GÉZA 
A hét nyolcadik napja200 

Marek Hlasko, fiatal lengyel író „A hét nyolcadik napja” című, 38 oldalas 
novellájából (,,Osmy dzien tugodnia” – Warszawa 1957) Varsóban filmet 
készítettek. A forgatókönyvet a szerző és a rendező, Aleksander Ford írta. 
A film operatőrje a kitűnő Jerzy Lipman volt. Aleksander Ford az „Öten a 
Berska-utcából” című filmmel alapozta meg hírnevét. „A hét nyolcadik 
napja” nyugat-német – lengyel közös produkcióban készült. A filmet 
Lengyelország benevezte az 1958-as cannesi fesztiválra, de aztán vissza-
vonta. A velencei Mostrán múlt év őszén már nyugat-német színekben 
szerepelt, mivel a lengyel hatóságok az itteni bemutatót sem engedélyez-
ték. A varsói döntés erős lendületet adott a film sikere érdekében kezdet-
ben igen szerény propagandának. 

A film két főalakja Agnieszka és Piotr. Agnieszka (Sonja Ziemann 
alakítja) egyetemi hallgató, Piotr (Zbigniew Cybulski) építészmérnök. 
Szeretik egymást. Szabad idejükben gyakran találkoznak, de az együttlét 
meghitt varázsa nélkül. Találkahelyük zsúfolt pályaudvar, némely ugyan-
csak zsúfolt, lármás, füstös és izzadságszagú mulató. Piotr romos szobá-
jából minden hangulat hiányzik, de a zavartalan együttlét hajszolásába 
belefáradt Agnieszka már a lyukas tetejű és málló vakolatú szobával is 
megbékülne, de a romos ház egy napon bedől és a kimenekített lakók 
holmiját maga alá temeti. Később egy épülő ház nyújt búvóhelyet a fiata-
loknak, de egy emelettel feljebb melegedő munkások tapssal, füttyel, dur-
va röhejjel rebbentik szét a szerelmeseket. Vasárnapi kirándulásukon a 
cserjést is az „Otthon meghitt sarkának” képzelnék, de a csatangoló gye-
rekek és minden bokor mögé vigyorogva bekukkantó kirándulók innen is 
elűzik őket. Agnieszkánál a fekvőbeteg és örökké zsörtölődő anya, részeg 
bátyja és egy albérlő teszi lehetetlenné az együttlétet. Piotr hiába áll sorba 
lakásért az állami hivatalban, csak fél ágy jut neki egy zsúfolt diáktanyán. 
Időnként elfelejtené lakásgondját, de egy-egy épülő ház falán virító felirat 
„Tervünket 250 százalékkal túlteljesítettük” – mindent ismét eszébe juttat. 
S mire valódi lakás kulcsával megvalósulhatna régi vágyuk, addigra 
Agnieszka egy idegen férfi ágyában fizette meg a minden-mindegy árát. 
„Ha tudtam volna, hogy ártatlan vagy – szólt a csalódott ismeretlen – nem 
hoztalak volna magammal” ... „De mire, kire is vártál te tulajdonképpen?” 
– „Napfényre, egy kis napfényre”, – feleli a lány. 

                                                           
200 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 1. számában. 
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A napfény az az öröm, ha szerelmes a szerelmessel, a leány a fiúval 
együtt lehet, összebújhat anélkül, hogy tudnának a világról. A hét nyolca-
dik napját hiába keressük a naptárban. Sok vágyálmot hiába kergetünk. 
Hogy Piotr és Agnieszka egymásra talált-e, az már a néző képzeletétől 
függ, mert a film nem ad rá választ. A kegyetlen élet kegyetlen története 
itt megszakad. 

A filmváltozat néhány helyen elüt a novellától. Az eltéréseket felesle-
ges lenne érinteni. Marék Hlasko szerint „Lengyelországban kiirtották a 
filmből minden politikát, Nyugat-Németországban minden erotikát”. Ha 
így is történt, akkor sem baj. A filmből semmi sem hiányzik. Sőt, kissé 
túlzsúfolt és töredezett. Ennek okát nem mesterségbeli fogyatékosságok-
ban kell keresnünk. A film készítői éltek a történetadta lehetőségekkel, a 
nyugati produkció anyagi bőségével és ebbe a filmbe tömködték mindazt 
a szellemi, fizikai és erkölcsi nyomorúságot, amelyet a sztálini rendszer 
hagyott hátra. „A hét nyolcadik napjá”-ból szinte vulkánszerűen tör fel 
egy évtized minden elfojtott gyötrelme. A film ritmusa nem kiegyensú-
lyozott, nem egyenletes, kissé kapkodó. Ez a közvetlen élmény hatása. Az 
élmény őszinte, nem mesterkélt. Érezni, hogy kitalált történet ürügyén 
Varsó mindennapi életét sűrítették egyetlen filmbe. Ez a valóságot ábrá-
zoló – becsempészett – képsorozat nem a szocialista realizmus, nem a 
neorealizmus, nem is az eisensteini naturalizmus jegyében született. Él-
ményanyag képpé formálásáról volt szó. Nem a stílus volt fontos, hanem 
a mondanivaló. (Ennek részletes taglalása hosszabb tanulmányt igényel-
ne). Tény azonban, hogy nehéz „A hét nyolcadik napja” stílusbeli besoro-
lása. Témában, megoldásban engem Victor Vicas berlini történetére em-
lékeztetett, amelynek „Weg ohne Umkehr” volt a címe. 

Vajon a realizmus mely változatába sorolható „A hét nyolcadik napjá”-
nak az a jelenete, amely Varsó alkoholistáit mutatja be? A kocsma tömve 
van, a pultnál mohón nyúlnak a pohárért. Kint a nedves utcán ténferegnek 
a részegek. Felduzzadt arcukkal, izzadt tekintetükkel, hortyogó beszédük-
kel rémfilmek hősei is lehetnének. Riadtan menekül, aki éjjel erre vető-
dik. A film története szempontjából szükségtelen ez a jelenet, de lélegzet-
állítóbb epizód alig akad a filmművészet történetében. Az érzékeltetés 
módján felesleges vitázni, ha a hatás ennyire meggyőző. 

„A hét nyolcadik napja” elüt a szovjetizált országok filmjeitől. Hiány-
zik belőle a kispolgáriság, provincializmus, kétségbeejtő konzervatizmus, 
amely a szovjet és a népidemokratikus filmeket jellemzi. Kár hogy éppen 
ott nem mutatták be, ahol készítették és ahol cselekménye lejátszódik. 
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BENEDEK KÁROLY 
Az első spanyol újság201 

A spanyol napisajtó jóval hosszabb múltra tekint vissza, mint néhai 
Kultsár Jánosnak alig száznegyven éves „Bétsi Kurir”-ja. 

Alapítója, teljes nevén Francisco Sebastian Manuel Mariano Nifo y 
Cajigal, vagy rövidebben, ahogy ő maga jegyezte írásait, Francisco 
Mariano Nipho, pontosan kétszáz éve, 1759 elején indította meg a király 
engedelmével az első madridi napilapot, a „Diaro Curioso Erudito y 
Comercial, Publico y Economico”-t (Különleges, Tanulmányos és Keres-
kedelmi, Nyilvános és Gazdaságos Napilap) címen. Mindjárt hozzáte-
szem, hogy különlegesen szolid alapítás volt, mert a lap a leegyszerűsített 
„Diaro Oficial de Avisos de Madrid” címmel folyamatosan megjelent 160 
esztendeig és csak az első világháború után szűnt meg véglegesen. Az 
engedélyt, illetve „a kizárólagossági privilégiumot” tartalmazó okmányt 
VI. Ferdinánd király valójában egy Manuel Ruiz de Úriba nevére állította 
ki. Lehet, hogy ő volt a befolyásos kijáró az üzlethez, sőt az is lehet, hogy 
magának Niphonak volt ez az álneve, – tény mindenesetre, hogy ez a ne-
mes ismeretlen az engedélyt illetve jogot mindjárt másnap hivatalosan 
Niphora ruházta át. 

Ez az 1719-ben született Mariano Nipho már a szó szoros értelmében 
hivatásos hírlapíró volt egész életén át. Írt ugyan egynémely komédiákat 
és lefordított egynémely könyveket is, de maga sem tartotta írónak magát. 
Húsznál több legkülönbözőbb időszaki lapot alapított egy félszázad fo-
lyamán – (1803-ban hunyt el Madridban) – és egész életében hírlapírás 
volt a kenyere. Mondanom sem kell, hogy száraz kenyér volt: némely 
előkelőbb írók, kikről megrovó kritikát közölt lapjaiban, extravagáns 
éhenkórásznak, nyomorúságos csárdalakónak, szerencsétlen flótásnak és 
a csőcselék felforgatójának nevezték. Hogy igazi hírlapíró volt, azt az 
irodalmárok e gőgös lenézése bizonyítja legjobban. Figyelemre méltó, 
hogy lapjának mindennapos megjelenését őmaga így indokolta: 

„..Sokan tanácsolták nekem” – írta – „hogy a híreket, miknek közlésére 
a Napilap hivatott, nyolc naponként bocsássam nyilvánosságra; mások, 
hogy hetenként kétszer tegyem azt, de én nem tudtam megbarátkozni e 
gondolattal. Annál kevésbbé, mert gyakorta megesik, hogy az Udvarnál 
valamely személyiség sietve kell hogy beszerezzen vagy közöljön egyet s 
mást a maga érdekében vagy mások megbízásából, hogy továbbá az illető 
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személy nem egy hétre, hanem csak egy napra hivatalos az Udvarhoz, s 
így ha közlendőjének közzététele napján már nincsen Madridban, az álta-
la leadott hír vagy hirdetés semmi hasznára nem lehet. Ugyaníly okból az 
is megtörténhetik, hogy aki valamely ékszert vagy bútordarabot óhajt 
eladni, elszalasztja az elutazott idegenben a legjobb vevőt. Lehet továbbá, 
hogy akinek ma van pénze, holnap nem lesz neki, vagy hogy egy cseléd 
nehány üres napra állna be valahová azonnal. Mindebből következik, 
hogy a hírek akkor hasznosak, ha másnap látnak világot. Nem találtatván 
azonban az Udvar közelében megfelelő helyiség, hogy tehát akik távol 
laknak e nyomdától a fáradozástól megkíméltessenek, az a berendezés 
állapíttatott meg, hogy kinek mi mondanivalója van a nagyközönség szá-
mára, elegendő, ha a megfelelő írást vagy cédulát ama négy könyvkeres-
kedés valamelyikében adja be, melyeknek címe ez írás végén közöltetik.” 

Érdemesnek gondoltam evvel a szószerinti idézéssel untatni az olvasót, 
mert e sorokból nyilván látható, hogy a derék Niphonak két száz évvel 
ezelőtt már kitűnő hírlapírói ösztöne volt az aktualitás iránt, ami minden 
újság lényege; de következik belőle az is, hogy kétszázesztendős lapjának 
anyagi boldogulását csodás jövőbelátással a reklámra alapozta, látva, 
hogy a lap elterjedése a reklámmal szorosan összefügg. A hirdetéseket 
Nipho teljesen ingyen közölte lapjában, úgy okoskodva, hogy mennél 
több hirdetést közöl, annál több embernek lesz érdeke megvenni a lapot. 
Okos önzetlenségében oly messzire ment, hogy az 1759-i „Plan dél 
Diario”-jában kifejezetten bejelenti, hogy amennyiben a hirdetések na-
gyobb számban futnak be, nem fog habozni az irodalmi és tudományos 
közleményeknek szánt teret a hirdetések javára megkurtítani. 

Ez annál nagyobb érdeme, mert a „Diario” megjelenéséig Madridnak 
semmi néven nevezendő hirdetési orgánuma nem volt. Vásárokat, látvá-
nyosságokat, árveréseket, ingatlanok eladását vagy vételét hirdető cédulá-
kat bizonyos uccasarkokra, némely udvar tartógerendáira volt szokás ki-
függeszteni, ami sok kellemetlenséggel járt, mint ahogy olvashatjuk is 
egyik hirdetésen, hogy „könyörgöm, ne tépjék le jelen cédulát, minthogy 
ez már a harmadik, amit kifüggesztek, az előzőek letépetvén.” 

Nipho már osztályozta is a hirdetéseket: különböző adásvételek, árve-
rések, szövetek és könyvek, élelmiszerek, elvesztett és ellopott tárgyak, 
kuriózus találmányok, házi személyzet (helykeresők és helyajánlók külön 
rovatban!), dadák és dajkák és pénzüzletek szerint, s minden rovat elé 
külön bevezetést írt, hogy az e rovatban álló hirdetések fontosságát ki-
emelje. Hadd másoljak ide példának egy ilyen kétszáz esztendős hirdetést. 

Azt mondja: 



 

726 

„Egy illető tudatja velem, hogy nadrágokat tud készíteni varrás nélkül 
a combok között, bármely szövetből, és nem kell neki ehhez több anyag a 
szokottnál. Azt mondja, hogy magától a felfedezőtől, Romana márkitól 
kapta a mintát. Aki tehát nem szokott alsónadrágot hordani, de nem akar-
ja, hogy a nadrág varrata combját felsértse, forduljon a Montéra uccába, a 
Magányos Szűz házába, szemben a Szerszámosok Céhével, mivelhogy 
ottan lakik azon személy, ki e nadrágok készítésére ajánlkozik.” 

De Nipho az újság szellemi részét sem hanyagolta el. Külön hangsú-
lyozta idézett bevezető cikkében, hogy „nem bocsátaná meg magának 
soha, ha bármit elhallgatna, ami a közjó érdeke”, és kiemeli hogy az ő 
Diario-ja révén a művelt közönség „ősi és nagyhírű egyetemeink munká-
latainak előrehaladásáról” mindig értesülni fog. 

Mostmár csak egy hiányzott a modern újság szervezetéből: az uccai 
árusítás megszervezése. Nos: Nipho erre is gondolt és lapjának uccai el-
adásával a város vak koldusait bízta meg, amiért lapját általánosan „A 
vakok lapjának” nevezték a jó madridiak. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Párizsi szüret202 
(Díjak és regények 1958-ban) 
 

Aragon: La Semaine Sainte (Gallimard) 
Simone de Beauvoir: Mémoires d'une jeune fille rangée (Gallimard) 

Michel Butor: La Modificatíon (Ed. de Minuit; Prix Renaudot 1957.) 
Edouard Glissant: La Lézarde (Ed. du Seuil; Prix Renaudot 1958.) 

Julien Gracq: Un balcon en forét (Corti) 
Julien Green: Le Bei Aujourd'hui (Plon) 

Francoise Mallet-Joris: L'Empire céleste (Julliard; Prix Fémina 1958.) 
Bertrand Poirot-Delpech: Le grand dadais (Denoël; Prix Interallié 1958.) 

Christiane Rochefort: Le Repos du guerrier (Grasset; Prix de la 
Nouvelle Vague 1958.) 

Claude Simon: L'Herbe (Ed. de Minuit) 
Philippe Sollers: Une curieuse solitude (Ed. du Seuil) 

Roger Vailland: La Loi (Gallimard; Prix Goncourt 1957.) 
Francis Walder: Saint-Germain ou la Négociation (Gallimard; Prix 

Goncourt 1958.) 
 

Nem hiszem, hogy van még ország, amelyben annyi irodalmi díj kerülne 
kiosztásra, mint Franciaországban. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy 
550 oldalas katalógus – Guide des Prix Littéraires – mely felsorakoztatja 
a díjak imponáló és egyben nevetséges seregét. E vaskos kötet igen mu-
latságos olvasmány, Fantasztikus és ismeretlen egyesületekről és nem 
kevésbé fantasztikus pályázati feltételekről szerez tudomást az olvasó. 
Honnan tudhatta volna meg különben, hogy még ma is létezik egy Petrar-
ca-barátok Egyesülete, hogy évről-évre díj vár a lelkes fiatalemberre, aki 
Normandiát szonettben dicséri, vagy nevelő célzatú regényt ír fiatal háza-
sok szerelmi hűségéről? 

Ősszel azután különösen felélénkül az irodalmi élet Párizsban. Nov-
emberben és decemberben ítélik oda a négy legismertebb irodalmi díjat, a 
Féminát, a Goncourt-t, a Renaudot-t és az Interalliét. A díjak gazdasági 
jelentősége óriási; egy eredetileg ötezer példányban megjelenő regény, ha 
megkapja a Goncourt-t, bízvást számíthat arra, hogy eléri a száz-
százötvenezer példányt. Rendkívül tanulságos a Nouvelles Littéraires 
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című hetilap januárban közzétett listája az előző év könyvsikereiről. A 
statisztika szerint az 1958-as esztendő legnagyobb sikere Borisz Paszter-
nák „Doktor Zsivágo” című regénye volt (300 ezer példány), amelyet 
Daninos könnyű humorú könyve követ. A harmadik és negyedik helyen 
azonban 120 ezer példánnyal már az év Goncourt és Fémina díjas regénye 
osztozik. (Érdekes, hogy a Nobel-díjas Camus svédországi beszédei csak 
2200 példányban jelentek meg. Örvendetes viszont, hogy Robert Musil 
,,Der Mann ohne Eigenschaften” című monumentális munkájának francia 
fordítását 12 ezer példányban adták ki.) 

A zsűrik döntése nem mindig szerencsés, a díjnyertes szerzők és műve-
ik listája elég elszomorító olvasmány. Mennyi ismeretlen, régóta elfelej-
tett név! Természetesen nem szükséges, nem is lehet minden évben négy-
öt regényíró zsenit avatni; a zsűrik eleget tesznek kötelességüknek, ha 
kimagasló vagy a korra jellemző írásokra hívják fel az olvasóközönség 
figyelmét és elősegítik a tájékozódást az élő irodalom áttekinthetetlen 
világában. Helyesen cselekedtek például 1957-ben, amikor érdeklődésün-
ket két olyan regényíró iránt keltették fel, akik megérdemlik, hogy lelki 
vívódásaikat, stílusharcukat nemcsak a rokonok, barátok és kritikusok 
zárt köre kísérje figyelemmel. Roger Vailland talán nem nagy, de nem is 
rossz író és korának, a szürrealizmus és a kommunizmus körül ólálkodó 
és habozó nemzedékének jellegzetes képviselője. Michel Butor szemé-
lyében pedig ez „új regény” aktív iskoláját érte hivatalos kitüntetés. 

A legutóbbi, 1958 téli díjkiosztásokat nem fogadta egyöntetű elisme-
rés. Francis Walder és Edouard Glissant, az 1958-as Goncourt- illetve 
Renaudot-díjas regények szerzői nem versenyezhetnek közvetlen előde-
ikkel. Munkájuk természetesen nem olyan rossz, mint ahogyan most, utó-
lag és csalódottan, egyes kritikusok állítják, de tény, hogy a múlt esztendő 
legkimagaslóbb alkotásait nem nekik köszönhetjük. Megvető kézlegyin-
tésnél azonban többet érdemelnének, különösen Walder kissé cinikus 
hangú, klasszikus veretű regénye. A „Saint-Germain” nem az 
exisztencialistákról, hanem az 1570-ben kötött saint-germaini békéről 
szól. 1958 elején jelent meg és 52 éves szerzője nem is sejthette, hogy 
díjat nyer vele. Waldernek első regénye ez; úgy látszik, nem megszállottja 
az írásnak, hanem csak kedvtelésből ír, szabadon utánozva a Napkirály 
korának prózaíró-mestereit, mind az „honnete homme”-szerű kedvtelésé-
vel, mind jó stílusával. Az elítélő kritikákban éppen az az aggasztó, hogy 
elsősorban ezt a játszi kedvet és ezt a leplezetlen epigonizmust róják fel 
az írónak. Metafizikai mélység vagy szexuális őrület ma a jelszó, meg-
toldva modern eredetiséggel, ami magyarul annyit jelent, hogy nem illik 
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nyíltan megvallani az utánzást és ha már utánozunk, a divatos Kafkát, 
Joycet vagy Proustot utánozzuk, és ne La Bruyéret vagy La 
Rochefoucauldt. 

A két legnagyobb díjjal kitüntetett regény nem aratott tehát teljes sikert 
Párizsban. De elült már a novembervégi izgalom, elcsendesedtek a viták, 
s néhány hónap távlatából megpróbálhatunk ideiglenes áttekintést adni az 
1958-as év francia irodalmáról. Teljességre nem törekedhetünk. Ki tudja, 
mi mindent fog még felfedezni, rehabilitálni vagy elhantolni az utókor? 
De nem haszontalan vállalkozás megnézni, mi volt jó benne, vagy szeré-
nyebben, milyen könyvek kavarták fel a francia szellemi életet a múlt 
évben, és frivolabban: miről beszélt tavaly a „művelt közönség”? 

A tavalyi termésből négy-öt tehetséges fiatal író regénye emelkedik ki. 
Claude Simon „Fű” című munkája abból a zárt ezoterikus írókörből szár-
mazik, amely az Editions de Minuit körül csoportosul, s amelynek egyik 
legtehetségesebb tagját, Michel Butort, mint már említettük, 1957-ben a 
Renaudot díjjal tüntették ki. Az „új regény” vagy az „új látás” iskolája ez. 
Egyre többet és egyre komolyabban foglalkoznak velük tekintélyes iro-
dalmi lapok, legutóbb például az Esprit című folyóirat. Nem tudjuk, azért-
e, mert nincs jelenleg fontosabb megmozdulás a francia irodalmi életben, 
vagy azért, mert valóban jelentős a munkájuk. Az „új regény” iskolája 
száműzte a „hőst”, szeretné kiirtani a regényből és tárggyá alakítani, 
olyanná, amilyen az őt körülvevő világ. Mindezt cselekménynélküli, hat-
vansoros mondatokkal teletűzdelt, alig mozgó és időtlenségével ijesztő 
regényekben iparkodik megvalósítani. Claude Simon új könyvével ennek 
a saját kiadóval és jó reklámmal rendelkező különös mozgalomnak tehet-
séges szószólói közé emelkedett. 

A Femina-díjat Francoise Mallet-Joris belga származású fiatal, de már 
nem ismeretlen írónő nyerte el, „Mennyek Birodalma” című regényével. 
A szerzőnek balzaci ambíciói vannak. Balzacra (s annak mintaképére, 
Walter Scottra) emlékeztet a technika, a jelenetek és a számos szereplő 
állandó váltakozása és a téma is: egy ház lakóinak leírása és keresztmet-
szet a mai párizsi életről. De Balzac óriás volt, aki a maga gigászi lendü-
letéből akarva nem akarva mindig belelehelt valamit regényalakjaiba, 
patétikus nagyságot kölcsönözve nekik. Hősei túllépik a nekik megszabott 
méreteket, meghazudtolják teremtőjük realista céljait. Ma már elavult, 
valószínűtlen az ilyenfajta polgári hős és Mallet-Joris asszony logikus, 
látszatra magátólértetődő, de veszélyes, majdnem megoldhatatlan feladat-
ra vállalkozott: a hatalmas társadalmi freskó közepébe egy szürke kisem-
bert helyezett, Stéphane Moranit, a kávéházi muzsikust. Vitatható pontja 
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ez a regénynek, de egyben jellemző is: rámutat a regényhős fogalma kö-
rüli krízisre, mely először talán Camus „Idegen”-jében jelentkezik, s mely 
a fentebb említett új iskola fellépése óta vált akuttá. A „Mennyei Biroda-
lom” – e gúnyos cím egyúttal egy kínai-görög vendéglő neve – ettől elte-
kintve sem nevezhető mesterműnek; kissé elsietett munka, stílusbeli és 
nyelvtani hibákkal (az őszi díjakra pályázó művek gyakran viselik az elsi-
etettség jegyeit). 

Egyesek a könyv sötét színeiről beszéltek; nem sötét ez a könyv, nem 
pesszimizmus, hanem cinizmus és valami vidám keménység árad belőle. 
Le kell győzni a lelket, az érzelmeskedést (hiszen a boldogság kispolgári 
dolog), és illúziók nélkül, de lemondás nélkül is élni tovább. Morani 
alulmarad, de győzedelmeskedik az életen felesége, aki már a regény 
kezdetén így foglalja össze az erkölcsi tanulságot: „Ment haza, a közöm-
bös ház felé, a férj felé, akire már rá se szokott nézni, a középszerű és 
rosszul fizetett munka felé és tudta, hogy ez így van rendjén és ment dia-
dalmasan.” 

Kevésbé átgondolt, hetykébb cinizmus jellemzi Poirot-Delpech nagy-
sikerű regényét: „A nagy kamasz”-t, melyet Interallié díjjal tüntettek ki. 
Rendkívül szellemesen és ügyesen megírt könyv, elmés a technikája is: a 
főszereplő a törvényszék előtt áll, s minden fejezetben egy-egy új tanú lép 
fel, aki vallomásával megvilágítja a múlt, azaz, egyúttal a cselekmény 
egy-egy részét. Ilymódon megvan a kellő feszültség az első laptól kezdve, 
tudjuk, hogy „valami baj van”, s ez a feszültség lassan növekszik, majd 
feloldódik, még az utolsó fejezet előtt. Szemtelen és tudatosan felületes 
regény: az író szerint, hogy csak egy példát említsek, az öngyilkosság az 
az ostoba érzés, mely elfog bennünket, ha a film vége előtt megyünk ki a 
moziból. A nagy kamasz egy ártatlan, de meztelen táncosnőbe lesz sze-
relmes, sportautóban száguld végig a Riviérán és végül egészen másért 
kerül a törvényszék elé, mint amit a naiv olvasó erkölcsi érzése megkí-
vánna. Nem a könyv esetleges mélyebb értelme a fontos, – egy bölcs kri-
tikus azt hámozza ki belőle, hogy ez ,,a serdülő hattyúdala'”, aki érzi, 
hogy jönnek a felelősség évei, – hanem a jelenség; világos, hogy 
Francoise Sagan és a képes hetilapok közönségére vadászik az író. A kri-
tikust az zavarja elsősorban, hogy elragadóan jó a regény stílusa és szer-
kezete; bosszantó, nem tudja, mitévő legyen, – szeretné rossz könyvnek 
minősíteni, de ez lehetetlen, megengedhetetlen. 

Poirot-Delpech könyve 85 ezer példánnyal a 10-ik helyet foglalja el a 
már említett ranglistán, két hellyel lejjebb az évad „botránya” szerepel, 
Christiane Rochefort „A harcos pihenője” című regénye (77 ezer pél-
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dány). Különös, hogy éppen nők írták az év két legsötétebb regényét, 
hogy az ő munkájuk váltja ki a legnagyobb erkölcsi felháborodást. A 
francia közerkölcs őrei még el tudják intézni kézlegyintéssel Poirot-
Delpech könnyű fajsúlyú kamaszát; a „Mennyek Birodalma” cinikus, de 
már keményebb könyv, erkölcsi tanulsága viszont, ha szabad ilyenről 
beszélni, világos, egyszerű. „A harcos pihenője” bonyolultabb probléma 
elé állítja a kritikus olvasót. Egy fiatal úrilány meséli el szenvedélyes sze-
relmi kalandját egy kissé rejtélyes, teljes nihilizmusba züllő fiatalember-
rel, aki nagymennyiségű alkohol fogyasztásán kívül semmivel sem fog-
lalkozik, legfeljebb nemi perverzitásokon töri néha a fejét és akinek ked-
véért úrilányunk mindent abbahagy, mindenkivel szakít. A téma a maga 
általánosságában nem forradalmi, legfeljebb pikáns: jólnevelt polgári le-
ány, aki maga sem sejti a teste és lelke mélyén szunnyadó „erőket”, vélet-
len találkozás egy barbárral, – igazi „outsider” –, aki felébreszti az „igazi 
szerelemre”, stb. Eddig tehát minden rendben volna, a baj, a bonyodalom 
ott kezdődik, hogy az első személyben beszélő főszereplő, az úrilány egy-
általán nem cinikus, sőt rokonszenves. Minden józan észt meghazudtoló 
démoni kalandját úgy meséli el, hogy megszeretjük, útját nem megvetés-
sel, mégcsak nem is elnéző szánakozással követjük, hanem helyeseljük és 
majdnem igazat adunk neki! Ez az ereje, ez a titka a francia irodalom egy 
klasszikus regényének, Manón Lescautnak is: tulajdonképpen ellenszen-
ves, elítélendő a téma és a szereplők, és mégsem tudjuk megvonni tőlük 
barátságunkat. Manon Lescaut kiforrottabb mű, itt a szenvedély már-már 
anarchiába és eszelősségbe csap át, de hősnőjét szeretjük, akárcsak a ha-
szontalan Manont, miközben Morani vagy Quesnard (a nagy kamasz) 
iránt teljesen közömbösek maradunk. Különösen jó a könyv első része, 
mely egyetlen hosszú benső monológ – érdemes volna összehasonlítani 
Camus utolsó regényével, a Bukással (La Chute), mely szintén a lassú 
züllés naplója, ugyancsak benső monológ formában – a második rész jó-
val gyengébb, van benne ismétlés és az első rész primitív hímje 
sértettlelkű, jóízlésű intellektuellé vedlik át, ami elég valószínűtlen. 

Az, hogy a férfi fontos szerepe, különös jelleme ellenére még itt is el-
sősorban a nő érdekli az olvasót, elgondolkoztatott. Eszembe jutott egy 
beszélgetés, késő este egy holland ismerőssel, akivel együtt néztük meg 
pár hónapja a „Körhintát”, ezt a rendkívüli magyar filmet. Ismerősöm, aki 
jó filmszakértő, nagyon el volt ragadtatva; az egyetlen dolog, ami kissé 
idegen volt neki, a szerelem megnyilatkozási formája és hangulata. A 
„magyar szerelem”, szerelmi klíma, mondta, talán még a franciához ha-
sonlít leginkább, – és itt jöttünk egyszersmind az igazi különbségre is a 
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magyar és a francia érzelem között: nálunk a férfi és nő egyenrangú, sőt a 
férfi szilajsága, bánata talán még fontosabb, dalaink, regényeink is mintha 
ezt bizonyítanák; a franciák a trubadúrköltészettől az újkor nagy szerelmi 
regényéig mindig a nő kultuszát űzik, a férfi rendszerint félszeg, kissé 
nevetséges, szerepe elmosódó. Mint minden túl általános hipotézis, ter-
mészetesen ez sem egészen igaz, de csábító távlatokat nyit és fényt vet 
talán csalóka, de érdekes fényt – a francia-magyar kapcsolatokra is. 

Visszatérve a három fiatal író 1958-as sikeréhez, felmerül a kérdés, 
miért annyi „szex”? (Tudatosan használom a csúnya, de erős idegen szót, 
jobban kifejezi azt, amire gondolok, mint például a magyar „érzékiség”). 
A regény akkor talál olvasóra, ha érdekes, szórakoztató, azaz, ha kiemeli 
olvasóit a mindennapi gondok körforgásából, ha álmai teljesülnek benne. 
Saint-Real már a 17. században úgy határozta meg a regényt, hogy az 
nem más, mint egy „tükör az út szélén”, a szocialista realizmus hívei ezen 
csak annyit módosítottak, hogy a tükröt a párt szent írásaiban megjósolt 
jövő felé fordították. De egyiküknek sincs igaza. Az olvasóközönséget 
nem a valóság pontos tükörképe érdekli, hanem éppen az, ami nem irreá-
lis, de túllép az ő hétköznapjain. A középkor még sárkányölő, gáncs nél-
küli lovagok mesébeillő kalandjaiért lelkesedett. A mai lovagok, Stéphane 
Morani, a kávéházi muzsikus, Renaud Sarti, az alkoholista, és Alain 
Quesnard, a meztelen táncosnőbe belehabarodó diák, már csak szexuális 
kalandokra képesek. Mert ők ugyanazt a szerepet töltik be a mai közön-
ségnél, mint régen az énekek lovagjai; szép szeretőjük, autójuk, pénzük 
van s ez a kisember számára éppoly csábító és elérhetetlen, mint az ókori 
hadvezérség. Félreértés ne essék: nem a „régi, jó időket” sajnálom, azt, 
hogy mesékben, gáncs nélküli lovagokban már nem hiszünk. Nem érzel-
gős konzervativizmus vezet, de szomorú, hogy korunkban a mindennapi-
ságból való menekülésnek, az ,,évasion”-nak a tere ennyire leszűkült. „A 
harcos pihenőjé”-t éppen a „Nouvelle Vague”, a fiatal, a férfikorba lépő 
nemzedék díjával tüntették ki; kétségkívül jó regény. De mennyivel 
egészségesebb, megrázóbb az az igazi problémákkal vajúdó fiatal iroda-
lom, mely Keleteurópában születik, az elnyomások közötti rövid szüne-
tekben! 

Mielőtt ismertebb nevekre térnénk, még egy kezdő írót. kell megemlí-
tenünk: a 22 éves Philippe Sollers-t, akinek „Különös magány” című re-
génye a kritikusok nagy csodálkozására egyetlen díjat sem nyert. Sollers 
alig leplezett önvallomásában egy álmodozó diák szerelmi iskoláját, első 
szerelmét mondja el, egy spanyol szobalánnyal. A diák szemében Concha 
megváltozik: a kedves, pajkos lányból nő lesz, titokkal, rejtelmekkel, – de 
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tulajdonképpen ő lett más, mint ami volt, mert megtanulta, hogy mit je-
lent egy-egy olyan nagy szó, mint „magány”, „boldogság”. Ha igaz, hogy 
a francia regény hagyományos két főiránya közül az egyik a balzaci szé-
les társadalmi körkép, a másik a klasszikus tragédiákra visszamenő, Ben-
jámin Constant-féle regény, úgy Sollers egyértelműleg az utóbbit követi. 
Az előbb ismertetett könyvektől nagyon elüt ez a nemes, befelé forduló 
regény; a mondatok zenéje, a szép idegen szavakba festészet és a zene 
szeretete Proustra emlékeztetnek. (Kis rosszindulattal azt mondhatnék: a 
„Különös magány” helyenként már-már egy a közönség számára felhígí-
tott, könnyebben fogyasztható Proust-részlet). Proust lehet jó iskola, leg-
feljebb az ijesztő, hogy ami ott végeredmény, az itt kezdet. Sollers kissé 
koravénnek látszik, jóval öregebb például a nála 7 évvel idősebb Poirot-
Delpechnél. Túl okos, túl hamar talált egyensúlyra és egyelőre még lehe-
tetlen megjósolni, hogy ebből a csodagyerekből tíz év múlva híres író, 
finomlelkű és lelkiismeretes egyetemi tanár, vagy éppen semmi sem lesz. 

Összegezve azt mondhatnék, hogy Poirot-Delpech és Sollers regénye a 
legtökéletesebb, de Christiane Rochefort több ígérettel kecsegtet. Apró 
hibáktól természetesen egyik sem mentes; a fiatalok mindig megvetik a 
kispolgárt és félnek a kispolgáriságtól, gyakran beszélnek írókról, művé-
szekről (különösen Mallet-Joris vétkes ebben), mintha ez a társadalmi 
valóságnak, a mindennapi életnek jelentős része volna, de a végeredmény 
jó és biztató. 

* 
Az őszi díjak körüli láz eltereli a figyelmet a már befutott írókról. 

1958-ban azonban legalább négy ismert francia író jelentkezett olyan új 
művel, melyekről röviden szólnunk kell. Simoné de Beauvoir, az 
existencialista, Aragon, a kommunista, Gracq, a szürrealista és Green, a 
katolikus író. Négy egymástól nagyon elütő szerző, akik együtt a modern 
világ majdnem minden jelentős szellemi izmusát és irányzatát képviselik. 
Van azonban egy-két sajátos közös vonás ezévi termékükben, mely a fen-
tebb említett fiataloktól világosan elhatárolja őket. A korkülönbséggel ez 
esetben feltűnő világnézeti és stílusbeli különbség jár; míg a fiatalok 
hetyke önzéssel, lázongó kétségbeeséssel vadásznak a boldogságra, a 
négy idősebb írót halkabb hang, hol fájdalmas, hol férfias megnyugvás 
jellemzi. Különös véletlen az is, hogy mind a négyen a múltba néznek 
vissza; Sartre fegyver- társnője és Green saját életükről beszélnek, Gracq 
1940 májusát eleveníti fel, Aragon pedig egészen 1815-ig nyúl vissza 
témáért és igazi történelmi regényt ír. 



 

734 

Simone de Beauvoir önéletrajzában gyermek- és diákkorát teszi elem-
zés tárgyává, azt a folyamatot, melynek során a szigorúan katolikus, 
jólnevelt úrilány emancipált modern intellektuell lesz. Előítéletektől, ri-
deg és élettelen formáktól akar szabadulni, de akár előző munkáiban, itt is 
érezhető egyfajta, értelmiségiekre gyakran jellemző görcsösség, érzelmi 
szegénység. A „Monde” kritikusa, Henriot, – lélektani, nem filozófiai 
értelemben – igen találóan úgy jellemezte ezt, hogy Beauvoir kisasszony, 
a szabadságot keresve, csak a függetlenségig jutott el. Az élet tarka színei, 
szagai már regényeiből is hiányoztak és az elemzés szót nem véletlenül 
használtam e bekezdés elején. Az exisztencializmius mindig hajlott a fe-
nomenológiai lélektan felé; e könyv több része az ilyen, rendkívül érdekes 
és intelligens, csak éppen nem regényszerű, leíró lélektanra emlékeztet. 
„Az úrilány emlékezései” kiegészítik a szerző 1954-ben megjelent „Man-
darinok” című művét, mely az egyéni élmények alapján a francia értelmi-
ség háború utáni küzdelmeit vázolja. Igen jelentős szellemtörténeti doku-
mentum mind a kettő, de egyik sem emeli a szerzőt korunk nagy írói kö-
zé. (Félreértés ne essék: nagyra tartom, szívesen olvasom Simone de 
Beauvoir műveit, de az irodalmi berkekben általános lelkesedés közepette 
nem árt rámutatni írói pályájának és művészetének korlátáira is). 

Ez év elejének legnagyobb könyvsikere Aragon meglepő új regénye, a 
„Nagyhét”. Meglepő, mert Aragon már elég régóta nem írt regényt, és 
nagyon régóta nem írt jó regényt. A „Nagyhét” hatszáz oldalon 1815 
nagyhetét eleveníti megvannak a hét napnak a történetét, amikor Párizs 
gazdát váltott; menekül XVIII. Lajos, kezdődik Napóleon száznapos 
uralma. Ezer jól egymáshoz és egymásba illesztett részletet felölelő, ha-
talmas körkép ez a regény. Úgy kell olvasni, mint ahogy egy régimódi 
csatafestményt néz az ember; először gyors pillantással áttekinteni az egé-
szet, azután pedig komótosan szemügyre venni a vászon egy-egy mozgó, 
eleven kis szögletét. 

Aragon még ma is kommunista, a legtekintélyesebb francia író a párt-
ban; könyve elég nagy és jelentős ahhoz, hogy azonnal találgatásokra 
adjon okot, akár helyénvaló ez, akár nem. Rossz nyelvek azt mondják, 
hogy a regény burkolt fenyegetés, a párhuzam nem véletlen Napóleon és 
De Gaulle visszatérése között; mivel a regény szereplői azonban elsősor-
ban a habozó király habozó híveinek táborából kerülnek ki, a feltevés 
kissé erőszakolt. Mások inkább a király ügyét tétovázva támogatók és a 
kommunista párt mellett kitartó Aragon között vonnak személyesebb, 
indiszkrétebb párhuzamot. Bár ez tulajdonképpen hízelgő rá nézve – hi-
szen emberi érzést és gyengeséget tételez fel a pártíróról –, a lényeg má-
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sutt van. Aragon Franciaországban ma már majdnem nemzeti intézmény. 
„Aragon szent és sérthetetlen”, mondja Maurice Nadeau, „illik meghajol-
ni tehetsége előtt, nagy költőnek, nagy regényírónak tartani, kiváltképpen 
akkor, ha az ember nem osztja politikai nézeteit.” (Lettres Nouvelles, 
1959 január.) Lehet, hogy Nadeau elfogult Aragonnal szemben, de aki 
ismeri Párizst, tudja, hogy szavaiban van igazság. 

A „Nagyhét” átütő sikerét elsősorban a napilapoknak köszönheti; a fo-
lyóiratok több fenntartással nyilatkoztak. Elismerik ugyan, hogy határo-
zottan jobb Aragon utolsó regényeinél, az ötkötetes és pártos „Kommu-
nisták”-nál, de nem tekintik mesterműnek. 1930-as nagy regényeinek a 
színvonalát nem éri el, sőt a már idézett és elég szigorú Niadeau szerint 
gyengébb Dumas izgalmas ponyvatermékeinél is. 

Utoljára hagytam az elmúlt esztendő két, talán legszebb, legkiforrot-
tabb írását, Julien Gracq „Erdei erkély”-ét és Julien Green „Szépséges 
ma” című napló jegyzeteit. Közönségsikerük nem volt nagy. Míg Simone 
de Beauvoir és Aragon 62 illetve 55 ezer példánnyal a Nouvelles 
Littéraires siker-ranglistájának 14. és 16. helyét foglalják el, Gracq műve, 
15.000 példánnyal, a lista 93-100. helyén áll, hét más könyvvel egyetem-
ben, Green pedig a tízezren alul maradt, nem is szerepel a best-seller lis-
tán. 

Az „Erdei erkély” a szorongás, a fenyegető veszély előtti várakozás, a 
vihar előtti csend gyönyörű, költői regénye. A Meuse és a belga határ 
között egy kis erődítményben vár és szemléli hónapokon keresztül a távol 
morajló háborút Grange hadnagy és a háromfőnyi legénység. Várnak és 
jól érzik magukat, új életet kezdenek, és nem értik, hogy háború van. De a 
tavasszal együtt jönnek a nyugtalanító jelek és végül 1940 májusában 
néhány órán belül mindennek vége. Furcsa háború: hosszú csend és hirte-
len halál. JulienGracq hősei a természetben és a természettel élnek, a tár-
gyak, az őket körülvevő ú. n. „élettelen” világ meghitten, évezredek nyu-
galmával tekint rájuk; embert és világot titokzatos szálak kötik össze, 
mitikus valóság vesz körül. Nagyon jól érzékelteti az író a természeten, az 
erdőn, a rezgő levegőn át a háború végzetes és titkos közeledését az elszi-
getelt erődítmény felé. 

Olvasás közben döbbentem rá, hogy mennyire siet az idő: van valami 
kedvesen elavult, anakrónikus abban, ha valaki a ma ezer feszültsége kö-
zött 1940-ből való háborús regényt ír, még akkor is, ha ez a regény a ma-
ga nemében történetesen egészen kiváló. (Merle „Weekend a Zuyd- 
cote”-ja mellett az „Erdei erkély” a legjobb második-világháborús regény, 
amit valaha franciául olvastam). De nem hiszem, hogy Gracq sokat tö-
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rődne az olvasó effajta kifogásaival; azok közül az írók közül való, akik 
magányosan, a maguk választotta úton és világban járnak. 

Új regényével hét évi hallgatás után lépett Julién Gracq újra a közön-
ség elé. A szürrealisták és kiváltképpen André Breton tanítványának vall-
ja magát és előző regényei a költészet, a képzelet és a valóság 
határmesgyéjén mozogtak. Az „Erdei Erkély” eddigi „legreálisabb” mű-
ve, de az író itt sem tagadja meg önmagát: az álmok és a tények, az érzéki 
és az érzékfeletti valóság itt is egybefonódnak, egyszerűen, 
magátólértetődően. Régebbi könyveiben kereste, majdnem provokálta a 
képzelet veszélyes kalandjait; az alapjaiban veszélyeztetett valóság korá-
ban erre nincs szükség. 

A véletlen úgy hozta, hogy közvetlenül egymás után olvastam 
Christiane Rochefort démoni regényét és Julién Green naplójegyzeteit. 
Nagyobb különbséget nehéz volna elképzelni. Pontosan ellentétes előjelű 
megszállottság: „A harcos pihenőjé”-ben az érzéki szenvedély eljut utolsó 
állomásáig, mondhatnám: abszurdummá transzcendálódik, – Green min-
den tettét, minden mondatát viszont éppen az érzékektől, a földtől való 
elszakadás szenvedélye uralja. „Halálosan unok mindent, ami valamilyen 
módon nem áll kapcsolatban Istennel” – e mondata az egész könyvet jel-
lemzi. 

Julién Green naplóinak a „Szépséges ma” – a cím egy híres Mallarmé- 
versre utal – immár hetedik kötete. Nagy utat járt be az író fiatalsága, első 
könyvei óta; Giden kívül századunk franciái közül Green írta a legmegrá-
zóbb, legmonumentálisabb naplót. A napló önfegyelem és önsanyargatás; 
a kérdéseket nem borítja el a képzelet leple, felbukkannak újra meg újra 
ijesztő meztelenségükben: miért élni? miért írni? miért minden? Julién 
Green azért ír, hogy megtisztuljon (és – közvetve – megtisztítson); min-
den mondat új küzdelem, de az előbbinél lényegibb küzdelem Istenért, 
önnön akaratunk, becsvágyunk haláláért. Egyre megtisztultabb, egyre 
„puritánabb” írása, stílusa láztól lesoványodott, de szenvedélyesen, fana-
tikusan csillogó arcokra, azok dísztelen, inas keménységére emlékeztet. 
Julien Green, korunk egyik legnagyobb francia írója, gyakran beszél ol-
vasmányairól, de francia vagy világirodalmat alig olvas, mind kevesebbet 
olvas: a Bibliát, Augustinust, Kálvint, Port-Royal nehézkes, elfeledett 
janzenista íróit viszont előszeretettel idézi. (Meggyőződéses katolikus, de 
az egyházatyák közül éppen azok a legkedvesebbek neki, akik protestáns 
körökben is népszerűek.) És a problémák, melyek szünet nélkül foglal-
koztatják, nem technika, atom, modern világ, hanem: ima, magány, halál. 
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Green nem szereti a kort, melyben élnie kell. Naplója nem történeti 
dokumentum, mint e cikkben említett írások: az egyén, a hívő ember ma-
gányos örök harcát tükrözi. Hátat fordít a kornak, de azt nem régi korok 
iránti romantikus nosztalgiából teszi: a jelszó nem a XVII. század, és nem 
Balzac: a földi, töredékes időnek akar hátat fordítani, gyógyíthatatlan vá-
gyódással az örökkévalóság felé. 

Az 1958-as párizsi szüret gazdag: társadalom és egyén, történelem és 
jelen, költészet és durvaság, erkölcs és cinizmus, csiszolt és hanyag, hig-
gadt és lázas stílus – mindenki megtalálja benne a magáét. Ajánlom 
Christiane Rochefort-t a kispolgároknak, Green-t a rohanó embereknek, 
Simone de Beauvoirt szófogadó kislányoknak, Mallet-Joris-t és Poirot- 
Delpech-et családanyáknak, Gracq-ot és Sollers-t szellemes újságíróknak. 
Tapasztalni fogják, hogy a francia regény nem vesztette még el emberte-
lenségig menő emberiségét és hagyományos forradalmi erejét. 
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BORSODY ISTVÁN 

Kennan új béketerve203 
Alig egy éve annak, hogy Kennan feltűnést keltő ú.n. disengagement ter-
ve heves vitát váltott ki világszerte. George F. Kennan – az Egyesült Ál-
lamok volt moszkvai nagykövete és első számú orosz szakértője, aki a 
külügyi szolgálatból való visszavonulása óta történelmi tanulmányokkal 
foglalkozik – annak idején azt a véleményt juttatta kifejezésre, hogy az 
egyre félelmetesebb arányokat öltő fegyverkezési versenyt csak a német 
kérdés sürgős megoldása állíthatja meg. Javaslata az volt, hogy Németor-
szágot egyesítsék és semlegesítsék s egyidejűleg az orosz, valamint a 
nyugati hadseregek ürítsék ki Közép-Európát s szakadjanak el egymástól. 
Ennek az elszakadási, ill. disengagement tervnek a végrehajtásától 
Kennan a nemzetközi feszültség enyhülését és a háborús veszedelem ki-
küszöbölését remélte. 

Kennan kritikusai azzal utasították el a disengagement tervet, hogy az 
amerikai hadsereg visszavonulása Közép-Európából olyan végzetes csa-
pást mérne a nyugati hatalmakra, katonailag, politikailag és erkölcsileg 
egyaránt, ami csak a szovjet hatalmi pozíció megerősödését vonhatná 
maga után. 

Kennan, a Foreign Affairs folyóiratnak írott újabb cikkében, most új 
érveket hozott fel a katonai elszakadáson nyugvó béketerve mellett. 

* 
A berlini helyzet revíziójára tett szovjet javaslat, írja Kennan, megerő-

sítette azt a tételt, hogy a nyugat-keleti feszültség középpontjában a német 
kérdés áll. A nyugati hatalmak jelenléte Berlinben szálka a Szovjetunió 
szemében. Amíg szabad Berlin van, addig a keletnémet kommunista re-
zsim nem érezheti magát biztonságban. A szabad Berlin a szovjet zóna 
szívében reményt fakaszt a keletnémetekben. A keletnémet kommunista 
rezsim tekintélye ingatag, mert a keletnémetek nem tekintik a fennálló 
helyzetet véglegesnek. Ennek, Moszkva szempontjából, kellemetlen hatá-
sa van a csatlós országokra egész Közép- és Kelet-Európábán – sőt veszé-
lyes hatása lehet a szovjet uralom biztonságára magában Oroszországban 
is. 

A berlini akció azt bizonyítja, hogy a Szovjetunió nem hajlandó tovább 
tűrni a német kérdés megoldatlanságát. S Kennan úgy látja: a német kér-
dés megoldatlansága annyira fenyegető, hogy a nyugati hatalmaknak is 

                                                           
203 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 2. számában. 
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felül kell vizsgálniok álláspontjukat. Megismétli tehát régebbi javaslatát, 
hogy a fennálló feszültséget a szembenálló feleknek hadseregeik vissza-
vonásával kell enyhíteniük. Ez nem könnyű feladat – mondja – de véle-
ménye szerint a kompromisszum lehetősége mégsem reménytelen. 

A kompromisszum ellenzői, folytatja Kennan, főleg azt hozták fel ér-
vül, hogy az oroszok – mivel eddig minden nyugati javaslatot elutasítot-
tak – tulajdonképpen nem is kívánják a megegyezést a német kérdésben. 
Hogyan is kívánhatnák? Hiszen a megegyezés feltétele a szovjet csapatok 
visszavonása, s a szovjet csapatok eltávozása maga után vonná a fennálló 
kommunista rezsimek összeomlását – s ebbe Moszkva nem egyezhetik 
bele. Akik így érvelnek, három eseményre hivatkoznak, ami szerintük 
ékesen bizonyítja, miért nem vonulhat ki az orosz Közép-Európából. A 
három esemény: az 53-as keletnémetországi felkelés, s az 56-os lengyel 
és magyar forradalom. 

Ez a három példa Kennan véleménye szerint azonban nem meggyőző 
bizonyíték arra, hogy az oroszok belátható időn belül, vagy akár sohasem 
vonulhatnak vissza. Ez a három példa Kennan szerint csak azt bizonyítja, 
hogy a Szovjetunió nem hajthat végre egyoldalú visszavonulást, még 
hozzá megalázó körülmények között, vagyis ellenséges forradalmi meg-
mozdulás nyomása alatt. 

Ám, véli Kennan, egészen más lenne a helyzet, ha a részleges, vagy 
teljes visszavonulás kölcsönös lenne, vagyis, ha a keleti és nyugati hadse-
regek kivonulása előzetes megállapodás szerint egyidejűleg és rendben 
történnék. Továbbá: a kölcsönös visszavonulást olyan megállapodásnak 
kellene kísérnie, ami biztosítaná a Szovjetuniót, hogy a katonai és politi-
kai befolyása alól kikerülő területek nem fognak nyugati befolyás alá jut-
ni. Más szóval: a kölcsönös visszavonulásnak csak általános európai biz-
tonsági szerződés keretében van reális lehetősége. 

Az ilyen biztonsági keretben, mondja Kennan, a visszavonulásnak egé-
szen más politikai színezete lenne, mint egy forradalmi zavargásokkal 
kierőszakolt helyzetben. A nemzetközi feszültség a megegyezés nyomán 
megenyhülne s egészen új helyzet állna elő. A szovjet visszavonulás az 
ilyen megenyhült légkörben nemcsak hogy megalázó nem lenne, hanem 
az egyidejűleg megkötött szerződések biztosítanák a Szovjetuniót, hogy a 
kiürített területek végülis nem fognak az Egyesült Államok vezetése alatt 
álló katonai szövetség karjaiba hullani. 

Kennan úgy véli, hogy a keleteurópai szovjet szférában a gondolkodó 
emberek, legyenek kommunisták vagy nem-kommunisták, szíves-örömest 
közreműködnének az ilyen terv végrehajtásában. Hiszen ezeknek a né-
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peknek elsősorban arra van szükségük, hogy reményt lássanak az olyan 
megoldásra, ami a két véglet: az erőszakos elszakadás és a teljes megadás 
között van. 

* 
Sokan úgy érvelnek, folytatja George F. Kennan, hogy a szovjet visz-

szavonulás Közép- és Kelet-Európából már azért sem lehetséges, mert 
Moszkva sohasem egyezhetik bele abba, hogy ennek a területnek a népei 
feladják a „szocializmus vívmányait”. 

Kennan válasza erre az, hogy akik így érvelnek tulajdonképpen rosszul 
teszik fel a kérdést. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanis meggyőzően 
bizonyítják: a termelőeszközök tulajdonjoga ma már távolról sem olyan 
fontos kérdés, mint amilyennek a marxista teoretikusok egykor tartották. 
Tény, hogy a különbség a szocialista és kapitalista gazdasági rendszer 
között egyre jobban eltűnőben van. Például: az átmenet a mai Lengyelor-
szág szocialista gazdasági berendezkedésétől némely nyugati jóléti állam 
gazdasági rendszeréhez egyáltalán nem kívánna drasztikus változásokat. 
Éppen ezért Kennan arra inti olvasóit: ne tulajdonítsanak sok jelentőséget 
annak, hogy a keleteurópai országokban milyen nevük van a társadalmi és 
gazdasági intézményeknek. Ez nem gördíthet akadályt az európai kérdés 
megoldása elé. Az igazán nagy probléma a német kérdés. 

Kennan osztja azoknak az aggodalmát, akik a német veszély feléledé-
sétől tartanak. A disengagement tervek kritikusai között, írja, igen sokan 
voltak, akik azért ellenezték Németország katonai kiürítését és egyesíté-
sét, mert félelem töltötte el őket az egyesített Németország gondolatára. 

Új béketervében most Kennan behatóbban foglalkozik ezzel a kérdés-
sel s hangoztatja: ő sem gondol arra, hogy az egyesített Németország 
visszanyerje teljes szuverenitását. Ahogy szellemesen megjegyzi: a német 
szuverenitás csak úgy lehetne tűrhető Európa számára, ha Németország 
felosztása végleges maradna. Vagyis: Európa eltűrhet két szuverén Né-
metországot, de nem bírhatja el az egyesített szuverén Németországot. 

Ám ha ez igaz, akkor a német egyesítésnek csak egy módja van – és-
pedig az, hogy az egyesített Németország csökkentett szuverenitással tag-
jává váljék egy európai föderációnak. Ez a körülmény ugyan még nehe-
zebbé teheti a Kennan által javasolt disengagement tervek végrehajtását, 
mivel a nyugati-keleti tárgyalásoknak nemcsak a katonai elszakadást kel-
lene felölelniük, hanem egy olyan európai biztonsági szerződést is, amely 
meghatározná Németország, s esetleg más közép- és keleteurópai orszá-
gok viszonyát az európai közösséghez. Kennan abban bizakodik, hogy 
ezek a rendkívül bonyolult kérdések egymástól elválaszhatók; ám ha nem 
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lennének elválaszhatók, hangsúlyozza, akkor sem szabad csüggednünk, 
hanem tárgyalnunk kell megoldásukról. 

Kennan sok részletre kiterjedő cikkében foglalkozik az olyan ellenve-
tésekkel is, melyek avval utasították el korábbi terveit, hogy a szovjet 
visszavonulásnak – mégha megtörténnék is – nem lenne sok jelentősége. 
Mert, úgymond, a Szovjetunió bármikor visszafoglalhatná a kiürített terü-
leteket; sőt amerikai visszavonulás esetén a közép- és keleteurópai orszá-
gok annyira ki lennének szolgáltatva a Szovjetuniónak, hogy választásuk 
nem lévén, behódolnának a szovjet nyomásnak. 

Kennan válasza erre az, hogy – véleménye szerint – a Szovjet csak há-
ború esetén szegné meg gátlás nélkül nemzetközi kötelezettségeit. Továb-
bá hangsúlyozza azt is, hogy Amerikának nem szabad lebecsülnie más 
nemzetek bátorságát és leleményességét. Finnország, Jugoszlávia, Auszt-
ria, Lengyelország és Törökország példája, véli Kennan, biztatónak te-
kinthető. 

Kennan újabb béketerve aligha fog olyan nagy vitát felkavarni, mint 
első cikke, amellyel a disengagement gondolatát először felvetette. Egy-
részt, mert az új terv lényegében ugyanaz, mint a régi volt. Másrészt, mert 
ma többen, mint valaha osztják Kennan nézetét, hogy az európai kérdés 
középpontjában a német kérdés áll. 
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KOVÁCS IMRE 

Torztükör204 

Szabó Miklós: Foglalkozásuk emigráns, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 
1958, 308 oldal. 

 
Egy hazatért „politikai széplélek” írta ezt a könyvet, olvassuk az előszó-
ban, akinek „foglalkozása” szintén „emigráns” volt, ami azonban nem 
képesítette eléggé arra, hogy földönfutó társairól hűen, az igazságnak 
megfelelően számoljon be. Szabó Miklós követi, követnie kellett a sab-
lont, amit a kommunista propagandisták készítettek: az emigráns külsejé-
ben, fizikai megjelenésében is csúf teremtmény, aki abból él, hogy a ha-
záját becsmérli, az „imperialisták” szolgálatában elárulja. És itt meg is 
lehetne állni, mert mi értelme van egy olyan munkával foglalkozni, 
amelyben a korábbi gyalázkodások ismétlődnek azzal a kiegészítéssel, 
ami a politikai rendőrség speciális osztályának dossziéiból legújabban 
előkerült. A könyvnek van azonban néhány olyan fejezete, amely megér-
demli, hogy közelebbről megvizsgáljuk. 

Szabó Miklós gondosan összeválogatott anyagáról első áttekintésre 
megállapítható, hogy miért gyűjtötte. Nálam is járt több emigráns, akik-
nek kérdezgetéseiből, érdeklődéséből mindjárt láttam, hogy hazakészül-
nek. Az olimpiai úszókeret kapitánya is felkeresett, hogy katona szeretne 
lenni az amerikai hadseregben, annak valamely különleges alakulatánál, 
„mondjuk, ahol a partizánokat vagy a kémeket képezik ki”. – „Haza 
akarsz menni?” – kérdeztem tőle. Meglepetten nézett rám: „Miből gondo-
lod?” – „Anyagra van szükséged...” Már otthon van. 

Szabó Miklós nem járt Amerikában. Nagy Ferenc facsimilében közölt 
egyik levelének utószavából ugyan az tűnik ki, hogy az Amerika Hangjá-
nál szeretett volna elhelyezkedni, tehát készült az Egyesült Államokba. 
Amerikáról mindent hallomásból tud, vagy meggondolatlan pártfogóinak 
és barátainak leveleiből, amelyeket egytől-egyig nyilvánosságra hozott. 
Működési területe Európa, lakóhelye Bécs volt, így szükségszerűen azok-
kal érintkezett, akik ott rekedtek vagy ott telepedtek le. 

Önmagát úgy állítja be, mint aki minden idejét a menekülteknek szen-
telte (Amerikából kapott érte havi háromszáz dollárt), de csak keveset 
tehetett az érdekükben, mert senkit sem érdekelt a sorsuk. Amint egyes 
szervek kiválogatták közülük a szubverzív tevékenységre alkalmas anya-
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got, vagy megvették a ruhájukat és az igazolványaikat, hogy a kémeket és 
a szabotőröket felszerelhessék, szélnek eresztették őket azzal, hogy a sza-
bad nyugaton mindenki azt csinál, amit akar: keressenek tehát munkát és 
dolgozzanak. Megfelelő munkát nem igen találtak, be kellett érniök 
alacsonyabbrendű foglalkozásokkal: mezei munka, napszám, stb. Azt 
viszont egy idő után megunták és a következő állomás a züllés, a bűnözés 
volt. Aki szembe mer nézni a tényekkel és még idejében levonja a kon-
zekvenciákat, egyet választhat: a hazatérést. 

Az általánosítás és a túlzás a bevezetőben kezdődik, amelyet bizonyos 
Darvasi István – jelenleg az MSZMP agit-prop osztályának helyettes ve-
zetője – írt a könyv elé, egy kalap alá véve minden emigránst: a „zsidó és 
demokrata” Fábián Bélát és Klár Zoltánt, a lekicsinylőén hangsúlyozott 
„szociáldemokrata” Kéthlyt és Szeder Ferencet (nyilván Széligre gon-
dolt), a „lakkcipős műparaszt” Kovács Imrét, az „összeesküvő” Nagy 
Ferencet, az „ultrareakciós” – másutt „iszapbirkózó” – Pfeiffert, aztán „ott 
vannak a magyar grófok és bárók, a nyilas tábornokok, Zákó András és 
társai, és ott csaholnak körülöttük a Méray-, Faludy-, Pálóczi Horváth- és 
Ignotus-féle kispolgári értelmiségiek.” És persze Király Béla és Kővágó 
József sem kerüli el a jelzőket és a beosztást. Sokszor és sokfelől próbál-
ták már „egységbe” fogni az emigrációt, szerencsére eddig eredménytele-
nül, mert ki az ördög akar a nyilasokkal és egyéb levitézlett elemekkel 
keveredni; ezt az „egységet” is kibírjuk, mint minden eddigi csaholásukat 
és támadásukat. 

Szabó Miklós kínos igyekezettel elhallgatta azokat a jelenségeket, kéz-
zelfogható tényeket, amelyek az emigráció tagolódására, világnézeti és 
politikai megosztottságára vonatkoznak. Megemlíti, hogy „az emigráció-
ban súlyos csatározások folynak Kovács Imre Kijózanult emigráció című 
tanulmánya körül”, de egy félmondattal sem idéz tőlem, sem Borbánditól, 
akivel annak idején, 1956 nyarán, a régi Látóhatárban honfitársainkat 
reális szemléletre, okos politizálásra ösztökéltük. Borbándi Gyulától kö-
zöl egy-két kiragadott idézetet, de nem érinti mondanivalónk lényegét, 
nehogy az otthoniak értesülhessenek valódi állásfoglalásunkról és felsza-
badulásunk tárgyilagos feltételeiről. A munka tele van pletykákkal, felte-
vésekkel, politikusok és álpolitikusok nyüzsgésével, a forradalom alatti és 
utáni izgalmakkal, a magyarországi kirándulás élményével és veszélyei-
vel, a strasbourgi intrikákkal, az emigráció hallucinációval, kávéházi fe-
csegéssel, rágalmazással, egykori jótevőinek és cimboráinak befeketítésé-
vel, denunciálással, jó propagandista módjára kényesen tartózkodván attól 
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az elemi szabálytól, hogy magánleveleket íróik beleegyezése nélkül nem 
illik, nem szabad nyilvánosságra hozni. 

A hozzáírt levelek eredetiségében nincs okunk kételkedni, mert mind-
egyik alatt ott az aláírás (Nagy Ferenc, Kiss Sándor, Pfeiffer Zoltán, Hor-
váth János, stb.) és legtöbbjén a feladó címe is. A levelek, tartalma nem 
mond újat azoknak, akik ismerik az emigráció érzéshullámzásait, körbe- 
forgó marakodását vagy kipusztíthatatlan derűlátását. A levelek szerzői 
közül még a legnaívabbak sem követtek el különösebb indiszkréciót vagy 
diszkriminációt. Jómagam is írtam néhány levelet az emigrációban, van 
amelyet elloptak a címzettjétől és felhasználták ellenem, most is csak azt 
mondhatom, amit akkor mondtam: egy közéleti férfi levelezését csak a 
halála után szabad nyilvánosságra hozni, legnagyobb ellenfele előszavá-
val. 

Engem sokkal inkább meglepett az a tömjénezés, ami annak idején a 
szerzővel kapcsolatban folyt, akihez sem személyesen, sem levélben nem 
volt szerencsém. Már akkor sem értettem, miért kell annyit beszélni róla, 
mindenhova beajánlani és komolyan venni. Egyesek – miután 1956 elején 
először jelentkezett az emigráns közéletben – valóságos csodagyereknek 
tartották és hízelegve beszéltek vele vagy róla, nyilvánvalóan azért, hogy 
varázslata rájuk is átterjedjen. Azt mondják, nem volt kellemes ember, 
viselkedése emlékeztetett a kommunista klisére, belső értékéről pedig a 
könyve tanúskodik. Mivel hatott hát azokra, akik hittek neki vagy benne? 
Kíváncsi volnék az érdekeltek válaszára... 

A könyv néhány fejezete bizony nem válik egyes emigráns politikusok 
dicsőségére. Az egyik fejezet a volt Nemzeti Bizottmány ama ülésének 
jegyzőkönyvét tartalmazza, amely Kállay Miklósnak a végrehajtó bizott-
ságba történő meghívásával foglalkozik és Pfeiffer Zoltán küldött el a 
szerzőnek („... ha akarod még hangszalagot is kaphatsz róla” – írta). Ez 
aztán épületes dokumentum, kár, igen nagy kár, hogy előbb nem ismer-
tem. A jegyzőkönyv avatag magyarsággal, öblös frazeológiával és neoba-
rokk ömlengéssel méltatja egy olyan ember érdemeit, akit már elmarasz-
talt a történelem, de akinek adoptálásával a NB egyes végrehajtó bizottsá-
gi tagjai „kitüntetve” és „megtisztelve” érezték magukat. Sokszor mon-
dottam, hogy az ilyesféle demonstráció idegeníti el az emigrációtól a ha-
zai magyarságot, amely szívós makacssággal igyekszik túlélni a kommu-
nista uralmat és nem a neobarokk államhoz, az „ezerév” kultuszához akar 
visszatérni, hanem nyilvánvalóan előre akar lépni, csakis előre, időtálló-
nak bizonyult gazdasági és szociális intézményeivel és a parlamentáris 
demokráciával. 
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Egy másik fejezet a hírhedt Fónagy-ügyet tárgyalja, azt a példátlan po-
litikai lottót, ami annak demonstrálására hozható fel, hogy egyesek a de-
mokrácia iránti gyűlöletükben vagy hatalmi elfogultságból akaratlanul 
(vagy szándékosan?) hogyan vezették félre, vagy segítették félrevezetni a 
nyugati világot és nagytekintélyű fórumokat, a magyarok iránt barátságos 
érzelmű tényezőket. 1957-ben egy Fónagy Dezső nevű kalandor tűnt fel 
Amerikában, aki a magyarországi „Földalatti Parlament” kiküldöttének 
jelentette ki magát. Volt aki elhitte és elvitte az amerikai szenátusba, meg 
az ENSZ-be, ahol ez a szélhámos „földalatti képviselő” fantasztikus tör-
téneteket adott elő. Az ő nevéhez fűződik például a MUK meséje is. Mi 
dühünkben és szégyenünkben a fejünket fogtuk, de tehetetlenek voltunk, 
mert akkor még a Nemzeti Bizottmány hátsó lépcsőjén olyan alakok jár-
tak fel az irodába, akiknek a tevékenysége miatt most szégyellhetik ma-
gukat azok, elsősorban Acsay László és barátai, akik ajtót nyitottak nekik. 
Nos, ez a Fónagy, miután megszedte magát dollárral, visszautazott Auszt-
riába és Graz közelében önrablást rendezett meg, hogy az „ellopott” pénzt 
saját céljaira használhassa fel. Szabó Miklós ezt az esetet kéjelegve tár-
gyalja, belekompromittálva bizony „nagy” neveket is, s miután eddig még 
cáfolat nem hangzott el, a történet hitelesnek tűnik. 

Szokatlan könyvkritikámat azzal a jóleső érzéssel fejezhetem be, hogy 
annak az írói és politikai körnek, amelyhez az Új Látóhatár munkatársai is 
tartoznak, semmi köze a gyanús üzelmeket folytató csoportokhoz, bajtársi 
szervezetekhez, politikai érdekszövetségekhez, amelyekről a könyv szól. 
Mi nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy mi van otthon, mi a fejlődés 
iránya, mik a kilátások idekint és mi lehet az optimális megoldás Ma-
gyarország ügyében. Hűségünk a néphez és a magyar nép eszményeihez, 
józanságunk, reális szemléletünk és kényes politikai ízlésünk mindig tá-
vol tartott minket a kalandoktól, megfontolatlan politikai akcióktól és 
kétes értékű szövetségektől. 

Egyébként csak sajnálni tudom Szabó Miklóst, akinek elég büntetés, 
hogy önmagával kell élnie. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Elveszett mondanivaló205 

Pálóczi-Horváth György: Elveszett nemzedék. Big Ben, London, 1958. 
 

Hogy a magyar forradalomnak otthon mindezidáig nincs méltó irodalma, 
érthető. Az írók odahaza ma még legföljebb íróasztalaik fiókjának írhat-
ják meg a nagy élményt. Azoknak az újdonsült pártíróknak „művei” pe-
dig, amelyekben a hirtelen írásra gerjedt pártfunkcionáriusok a busás bak-
sis reményében az „ellenforradalmat” igyekszenek pártos szenvedéllyel 
megörökíteni, témaválasztásukban annyira erőszakoltak és stílusukban 
olyan gyatrák, hogy még a Rákosi-idők silány szocialista-realista iromá-
nyai alja termésének színvonalát sem érik el. Így mindaddig, amíg az írók 
odahaza hallgatni kényszerülnek, a forradalom nagy, emberi és nemzeti 
élményének megjelenítése az emigrációba szorult írókra marad. Viszont, 
ha az elmúlt két év emigrációs irodalmi termését vesszük szemügyre, az 
eredmény még lehangolóbb. Feltehetjük ugyanis, hogy odahaza talán 
máris ott lapul valamelyik író asztalfiókjában a nagy mű, a kiadás lehető-
ségére várva. Az emigrációban viszont a forradalom óta a magyar nyelvű 
könyvkiadás valósággal inflációs méreteket öltött. S mégis, néhány szép 
verstől és egy-két igényesebb írástól eltekintve a forradalommal foglalko-
zó „művek” épp oly dilettáns munkák, mint az otthoni hivatalos irodalom 
„ellenforradalom”-róI szóló termékei. 

Ezért vettem érdeklődéssel kezembe Pálóczi-Horváth György „Elve-
szett nemzedék” című szép kiállítású és ízléses címlappal ellátott könyvét. 
Noha ez a mű a forradalomról írott magyar nyelvű emigráns írások között 
az igényesebbek közé sorolható, megvallom, mégis mély kiábrándulást 
éreztem, amikor elolvasása után letettem a könyvet. Csak ennyi mondani-
valót nyújt a szabad földön élő írónak a forradalmat megelőző, reform-
vágytól terhes, izgalmas és pezsgő időszak, a felejthetetlen október és a 
tragikus november? 

Mert mi is ez a könyv? Regény? Aligha. Napló? Nem. A nyugaton oly 
népszerű, irodalmat pótló „Tatsachenbericht” magyar változata? Még az 
sem. Talán az átlagosnál nagyobb gonddal és igénnyel megírt riportnak 
nevezhetnék, de amelyet megölt az író regényesítő szándéka. Témája a 
„járt-e Cecil a Török utcában” színvonalán mozog: Miért ment hozzá Lili, 
a háttérbe szorított, börtönviselt, tehetséges és szép fiatal festőnő Tarr 
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Istvánhoz, a magyar festők „különbejáratú rémjéhez” és miért hagyta ott 
már az esküvő napján? 

A szemfüles riporter, aki nemrég került ki a börtönből, 1956 június 2-
án véletlenül fültanúja lesz egy pesti eszpresszóban Kézai Lili és Tarr 
István válással végződő párbeszédének és a pamlagon felejtett házassági 
anyakönyvi kivonatból azt is megtudja, hogy aznap esküdtek meg. Mi van 
emögött, teszi fel a kérdést és elindul, hogy megfejtse a nagy titkot. 
Kamuthy József, a művészettörténet kedves, öreg tanára – aki a regény-
ben egyébként korát meghazudtolva „egész fickósan lépeget” – elmondja 
neki, ki az a Tarr István és kicsoda Lili. Az öreg tanár a riporter kezébe 
adja a történet fonalát, s két volt tanítványához, a „dagadt” Széli Margó-
hoz és a „vörös” Myrához utasítja. 

Az események ezután már nem történnek, hanem Margó és Myra 
mondják el. Megtudjuk, hogy Tarr István, elhallgatva osztályidegen 
származását, a dadaizmusból a kellő időpontban átlendült a szocialista-
realista festészetbe, opportunista hitvány ember – mint a pártos regények-
ben az osztályellenség – aki a legnehezebb években denunciálta társait, 
léprecsalta az elővigyázatlanokat, s mindebből remekül élt, „erkölcsi pá-
pát” játszott, „falta a nőket és otthon titokban Proustot olvasott”. A tehet-
ségeket, köztük Margót, Myrát és Lilit is, eltávolíttatta az akadémiáról. 
Margó divattervezőként kereste kenyerét, bánatában elhízott és csak Je-
romossal, a szobájában álló pálmafával volt intim viszonyban. Myra 
„nyugalmazott festő és szolgálaton kívüli démon” lett. És Lili? Lili már a 
történet elején hozzáment Tarr Istvánhoz és ez indította el a riporter lel-
kében az a bonyolult folyamatot, melynek végső eredménye ez a regény, 
amelyben az „elveszett nemzedéket” e három érdemes festőnő és a bör-
tönviselt, szemfüles riporter szimbolizálják. 

A nagy titok felgöngyölítése közben kiderül, hogy Rákosi bukása után 
Tarr összeomlott, a három festőnőt pedig rehabilitálták, illetve, ahogy 
Széli Margóval mondatja a szerző: re lettek habilitálva. És itt szakítsuk 
meg a történet fonalát, hiszen úgyis csak a nagy titok megoldása van hátra 
és vessünk egy pillantást az író stílusára, Meg kell mondanom, Pálóczi- 
Horváth György nem takarékoskodik a fura kifejezésekkel. Stílusa nem 
emelkedik az átlagos újságírói stílus fölé, talán szürke és unalmas is len-
ne, ha nem bosszantanának ügyetlen különcségei. Nagyon szereti például 
a „kis” és „kimutatkozott” szavakat és meglepő összefüggésekben hasz-
nálja őket. Az elveszett művésznők például nem halkan, hanem „kis han-
gon”, sőt „kis bátortalan hangon” beszélnek a riporterrel, miközben Tarr 
és Lili házasságának titkait boncolgatják. A szörnyszülött és egyetlen 
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magyar szótárban fel nem lelhető „kimutatkozott” szót pedig ilyen meg-
lepő változatossággal használja: „Myra egyelőre legalább kimutatkozott 
az ügyből”. De nemcsak Myra, hanem a világ is kimutatkozik időnként: 
„A világ kimutatkozott az emberségből!” – írja. Különösen ebben az ösz-
szefüggésben tetszik neki ez a szó, ezért másutt meg már korszakról be-
szél, amely ugyancsak „rég kimutatkozott az emberségből”. Helyenként a 
művésznők is egészen eredeti stílusban beszélnek. Egy „nem valami 
sznob kis estén” például Myra ilyeneket mond a riporternek: „Ne nézze 
Lilit az úgynevezett kirabló tekintetével.” Másutt meg ilyen meglepő kér-
dést szögez a mellének: „Mondja, élték már magát?” Az író, úgy látszik, 
érti ezt a fura nyelvet, mert így válaszol: „Mindenkit éltek. Engem sokat.” 
Az olvasó pedig törheti a fejét, vajon mi az, hogy élni valakit, és vajon öt 
élték-e már? 

A „lelkizéssel” teli elbeszélésből, – amelynek némely jelenetében a 
szerző plasztikus magyarázata szerint „az asztal körül vágni lehetett a 
füstöt és a még sűrűbb lelki életet, amely olyan bonyolultan kavargott, 
akárcsak Proust mester valamelyik joggal emlékezetes bekezdésében” – 
nem maradt ki a politika sem. A művészet szabadságáról folytatott viták 
közben megtudjuk, hogy 1956 nyarán már elegáns nyári ruhás férfiak, 
szép, jól öltözött nők sétáltak a Dunakorzón. A teraszokon szólt a zene, a 
pincérek sürögtek-forogtak az elegáns vendégek között, mert mint a szer-
ző elárulja, „ennyit kiharcolt az olvadás”. Akad önkritika is. A riporter a 
szolgálaton kívüli démon csevegését hallgatva, egyhelyütt ezt a meglepő 
önvallomást teszi: „A korszakban, amely számomra valamikor harminc-
nyolcban kezdődött, mi mindenek nem voltunk mi? Voltunk ügyeskedők 
és üldözött vadak, voltunk üldözők és az üldözés számonkérői, voltunk 
kitaszítottak és megalázottak, kitaszítok és megalázók. Voltunk vádlottak 
és voltunk bírák. A szerepek nemcsak változtak, de keveredtek is. Némely 
áldozat kicsit bűnös is volt, némely bűnös kicsit áldozat is.” Azt hiszem, 
ez az önvallomás a könyv legemberibb része.. . 

A nagy titok a könyv végén, természetesen, megoldódik. Myra magá-
tól Tarrtól tudja meg, hogy az egyik gratuláló az esküvői szertartás után 
indiszkréciót követett el: értésére adta Lilinek, hogy annak idején Tarr 
jelentette őt föl az ÁVO-nál. Az epilógust már Párizsból keltezi a szerző: 
Lili ifjúkori szerelmével Új Zéland-ban kezd új életet, Margó Pesten férj-
hez megy, Tarr helyettes népművelési miniszter lett, Myra lakását a har-
cok alatt belővés érte és ott halt meg a romok között... és a riporter soha-
soha nem mondhatja ki előtte a szót: szeretlek. 
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Ez volna hát a magyar forradalom nagy írói élménye? Túl közel lenne 
még az eget-földet rázó esemény? A magyar író Andaunál nemcsak hazá-
ját, hanem mondanivalóját is elveszítette? Reméljük nem így van s hama-
rosan megszületik a nagy mű, amely méltó emléket állít annak a népnek, 
amely forradalmával visszaadta a világnak a szabadság értékébe vetett 
hitet. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
„A Walesi bárdok” eredetéről206 

Van-e ,,A walesi bárdok”-nak történeti alapja? Vajon honnan, milyen 
forrásból merített Arany, amikor megírta balladáját? – ez a két kérdés 
kezdett foglalkoztatni néhány hónappal ezelőtt, s már akkor feltűnt, hogy 
Arany balladája érdekes hasonlóságot mutat Thomas Gray 1757-ben írt 
pindaroszi ódájával, ,,A bárd”-dal (The Bard). Gray versének tüzetesebb 
vizsgálata aztán megerősített abban a feltevésemben, hogy Arany olvasta 
,,A bárd”-ot, s ez adta neki az első gondolatot ,,A walesi bárdok” koncep-
ciójához. Látszik ez már a vers első sorából: „Ruin seize thee, ruthless 
King!” (Átkozott légy, kegyetlen király!), amely mintegy egész hangvé-
telét intonálja; helyenként a két vers ritmusa is hasonló. Gray költeményét 
Arany teljesen nyersanyagként kezelte; érzésem szerint „A walesi bár-
dok” nagyvonalúan drámai befejezése a király hallucinációival és a vérta-
nuk dalával Graynek erre a két nem túl meggyőző sorára megy vissza: „... 
Nor even thy virtues, Tyrant, shall avail – To save thy secret soul from 
nightly fears” és ,,A walesi bárdok” kitűnő belső rímei is mintha „A bárd” 
43–47, 91–95, illetve 139–142 soraiban felbukkanó belső rímekre vissz-
hangzanának. Például: No more I weep. They do not sleep – On yonder 
cliffs, a griesly band – I see them sit, they linger yet – Avengers of their 
native land.” Arany maga mondotta ,,Az ésszerű utánzásról a költészet-
ben” című kis tanulmányában: „Költészetben... többé-kevésbé mindnyá-
jan utánzók vagyunk”, s ebben az esetben valóban shakespearei nagyvo-
nalúsággal járt el: a rendelkezésére álló „nyersanyagból” – Gray közepes 
verséből és néhány kiegészítő adatból – elsőrendű verset írt. 

Idáig jutottam el, amikor a British Museumban kezembe került az Iro-
dalomtörténet 1912-es évfolyama és benne Elek Oszkár tanulmánya (Skót 
és angol hatás Arany János balladáiban), amelyből kiderült, hogy más 
kutatók már a közvetítő műveket is ismerték. Arany Gray versét két he-
lyen is olvashatta: L. Herrig „The British Classical Authors” című antoló-
giájában, illetőleg Nolte és Ideler „Handbuch der Englischen Sprache und 
Literatur” című gyűjteményében. Ez utóbbiban Gray „The Bard” című 
ódája alatt a következő jegyzet szerepel: „Mikor I. Edward befejezte 
Wales meghódítását, megparancsolta, hogy a foglyulejtett bárdokat mind 
végezzék ki.” – A két antológián kívül Arany forgatta Dickens „A Child's 
History of England” című könyvét, ahol ugyancsak szó esik a bárdok le-
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mészárlásáról. Vojnovich Arany-könyvében ezt „megtörtént esemény”-
nek nevezi. Maga Arany óvatosabb. Ezzel kezdi közismert magyarázó 
jegyzetét: „A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja 
magát...” 

Most végre fény derült „A walesi bárdok” mondájának eredetére. Ezt 
Neville Masterman walesi irodalomtörténész és műfordító, volt budapesti 
Eötvös-kollégiumi tanár kutatásainak köszönhetjük. Masterman a bárdok 
lemészárlásának a történetét „egy walesi által koholt történelmi mesének” 
nevezi Az illetőt Sir John Wynn-nek hívták és Camarvon megye „she-
riff”-je volt. Vagyonát és pozícióját a Tudorok alatt szerezte, de azt állí-
totta, hogy családja mindig fontos szerepet játszott Wales történetében, s 
ő maga fejedelmi vérből, Owen Gwynedd hercegtől származik. Magyará-
zatot keresve arra, hogy miért nem hallott senki a herceg leszármazottjai-
ról (Sir John közvetlen őseiről), az ambiciózus walesi nemesúr teljes ko-
molysággal azt állította, hogy I. Edward Wales meghódítása után minden 
– állítólagos zendülésre szító – bárdot felakasztatott, s példáját Wales 
későbbi kormányzói is követték. Így aztán nem maradt bárd, aki Sir John 
őseiről zenghetett volna. 

Sir John Wynn mindezt „A Gwydir-család története” (History of the 
Gwydir Family) című munkájában írta meg. Könyvét nemcsak a XVIII. 
század lelkes walesi tudósai, mint Louis Morris és Evan Evans, hanem 
egy Carte nevű korabeli angol irodalomtörténész is felhasználták. Thomas 
Gray, a költő, az ő közvetítésükkel jutott hozzá Sir John izgalmas történe-
téhez és már 1754-ben elkezdte írni „A bárd”-ot, de csak három évvel 
később fejezte be, mikor egy Parry nevű vak walesi hárfás éneke friss 
ihletre serkentette. Száz évvel később, 1857-ben pedig Arany a „mondá-
ból” magyar valóságot alkotott. Sir John Wynn történetéből így lett min-
den magyar Bach-korszak kulcsverse, s Arany örökké igaz balladája. 
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HANÁK TIBOR 
Egy új mítosz207 

C. G. Jung: EinmodernerMythus, Von Dingen, die am Hímmel gesehen 
werden, Rascher-Verlag, Zürich-Stuttgart 1958. 122 1. 

 
Politikával agyongyötört elménk a „mítosz” szó hallatára önkéntelenül is 
Sorelra, a fajmítoszra vagy a leninizmus ideológiájára gondol. Pedig Jung 
könyvében nem erről van szó és nem is a primitív népek vallásáról vagy a 
görög-római mitológiáról, hanem rólunk: a XX. század mítoszképző haj-
lamáról. Jung egy példát választott magának, melyen bemutatja, hogy a 
történelemelőtti koroktól elindulva a mai napig azonos maradt az emberi 
természet, és pedig nemcsak annyiban, hogy pszichikai folyamatai és ál-
lapotai nem változtak meg gyökeresen, hanem többek között a lelki élmé-
nyeket kifejező képek, a művészetben és vallásban előforduló szimbólu-
mok is hosszú nemzedékeken át öröklődtek. 

Jung ezt a repülő csészealjak jelenségén mutatja be. 
A második világháború vége óta sokan láttak bizonyos testeket, me-

lyek a tropo- vagy sztratoszférát átszelték. Repülő csészealjaknak, vagy a 
népszerű tudományos irodalomban elterjedt rövidítéssel UFO-nak vagy 
ufónak is nevezik őket. Az UFO az Unidentified Flying Objects – megha-
tározhatatlan repülő tárgyak – rövidítése. Alakjuk kétféle: lencse- vagy 
szivaralakú; színük különböző lehet; némelyek szerint világítanak, de 
legalább is fémszerűen csillognak. Vannak nagyok (500 m átmérőjűek) és 
vannak oly kicsik is, mint egy villanykörte. Sebességük az álló helyzettől 
a másodpercenkénti 15.000 kilométeres sebességig terjed; gyorsulásuk 
olyan, hogy élő szervezet nem bírná ki és olyan szögeket írnak le repülés 
közben, ami csak súlytalan tárgyak számára lehetséges. Épp ezért nem 
lehetnek meteorok vagy a légréteg tükröződései sem. A leírások szerint 
legtöbbször Amerika felett, s ott is főként atomtelepek tájékán szeretnek 
röpdösni, de nem irtóznak a sivatagoktól sem, sőt elruccannak a Himalája 
csúcsai fölé is. Némelyik különös érdeklődést mutat repülőgépeink iránt. 
A megfigyelők közül egyesek azt állítják, hogy a repülő csészealjakban 
emberek ülnek, mások szerint túlvilági lények, akik kikerülik az embere-
ket, ismét mások szerint nem kerülik ki az embereket; angolul beszélnek, 
nem beszélnek angolul; van fegyverük, nincs fegyverük, stb. Mindeneset-
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re a repülő csészealjak nem valami fotogének, – de radarral néha sikerült 
e titokzatos testeket kitapogatni. 

Mármost az a kérdés, hogyan léteznek a repülő csészealjak. Egy biz-
tos: a repülő csészealjak legalább is mint pszichikai jelenségek kétségte-
lenek. Léteznek, mint képzeleti képek, víziók, álmok, regényes történetek 
személytelen vagy személyes szereplői és léteznek, mint hír, mint szóbe-
széd tárgyai. Amerikában, Angliában, Franciaországban és másutt is állí-
tottak föl irodákat, melyek az ufókra vonatkozó megfigyeléseket gyűjtik 
és kiértékelik. Számos cikk és könyv jelent meg róluk, sőt a csészealjak-
ban hívőknek folyóirataik is vannak (pl. „Weltraumbote”, „Ufo-
Nachriehten”, „Flying Sancer Review”, stb.). A repülő csészealj tehát 
legalább is és elsősorban pszichikai tény, hiedelem, mítosz, s mint ilyen a 
pszichológus vizsgálódási körébe tartozik. Jung először a híranyagot (Das 
Ufo als Gerücht), az ellentmondó leírásokat veszi szemügyre, s rögtön ki 
is mondja 10 évi kutató munka után kialakult meggyőződését: projekció-
val van dolgunk. Ehhez két kérdés kapcsolódik: 1. Mit vetítünk ki? 2. 
Miért épp most lép fel ez a kollektív méreteket öltő jelenség? 

Az első kérdés megválaszolásához ismerünk kell C. G. Jung korábbi 
ide vonatkozó írásait, melyek szerint az emberiség úgynevezett archetípu-
sokkal (gör. „legelső nyomat”), velünk született, tudatalatti ősideákkal 
rendelkezik, melyek minden korban, minden népnél – elsősorban a művé-
szetekben és a vallásban – felszínre jutnak. Ilyen motívumok pl. a göm-
bölyded formák, a számok különböző szimbólumai, az istengyermek 
eszméje, stb. Jung szerint a repülő csészealjakban jelentkező „mandula” – 
(szanszkrit: kör) – forma is archetípus, mely ókori vagy középkori elkép-
zelések szerint az isten vagy a lélek szimbóluma. Az szinte természetes, 
hogy racionális korunk idegenkedik a kivetített archetípusoknak metafizi-
kai vagy épp perszonifikációs értelmezést adni, de észrevétlenül beleesik 
egy másik bűvkörbe, a technika mindenhatóságának hiedelmébe. Ezért 
nem különleges, hogy az archetípusok ma technikai alakzatot öltenek, – 
hiszen ezzel szerzik meg a hihetőség bélyegét. 

A második kérdés —hogy miért épp napjainkban találkozunk a projek-
ció e jelenségével – korunk egész problématikáját érinti. Jung szerint a 
projekció az egyénnél általában akkor jön létre, ha az illető disszociált 
állapotban van, vagyis ha tudatbeállítottsága és a hozzá tartozó tudatalatti 
tartalmak között hasadás keletkezik. Ez a feszültség kollektív méreteket is 
elérhet, melynek oka rendszerint vitális-lelki szükségletekben és az embe-
riséget fenyegető veszélyben található meg. Ma, amikor az emberi lét, az 
egész, a minden forog kockán, a projekciót teremtő fantázia a földi szer-
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vezetek fölé nyúlva az égi hatalmak birodalmát kelti életre, ahol ősi hit 
szerint az istenek ácsolják az emberi sorsot. 

Jung a következő fejezetekben álomleírásokon és festményeken vizs-
gálja az archetípusok feltörését a tudat felszínére. Rámutat arra, hogy a 
mai emberiség félelme a legyőzöttségből, az alulmaradásból ered. Főképp 
a festészetben látható, hogy minden eszme, elgondolás és törekvés félbe-
marad és jellegét veszti. A modern ember lelkivilága zavaros, világképe 
bonyolult, sőt kaotikus. Nincs, ami egységet teremtene benne, nem tud 
megnyugodni semmi régi receptben. Lelke ebből a szempontból ismét 
fabula rasa, melyen bármi megjelenhet. S a repülő csészealj ilyen jelen-
ség. 

A könyv egyik legérdekesebb része a repülő csészealjak történetéből 
ragad ki néhány példát (Zur Geschichte des Ufophanomens). Egy 1566-
ból származó bázeli röplap szerzője (Sámuel Coccius) többek között azt 
írja, hogy az Úr 1566. évének augusztus 7. napján a napfölkelte idején sok 
fekete golyót láttak a nap irányában. Sebesen repültek, majd vissza-
visszafordultak, mintha egymással veszekedtek volna. Hasonló hírről 
számol be az 1561-ben készült nürnbergi röpirat is. Sok „férfiember” és 
„nőszemély” látta azt a különös égi tüneményt, mely 1561. április 14-én 
ejtette csodálatba a koránkelő nürnbergi polgárokat. Az irat vörös, kék és 
fekete, színüket változtató golyókról, korongról, két nagy csőről és ehhez 
tartozó kis csövekről tesz említést, melyek veszekedve kavarogtak az 
égen, s körülbelül egy óra múlva úgy látszott, mintha a földre zuhantak 
volna. Jung azt a közismert XVII. századbeli rézkarcot is elemzi, melyen 
egy kíváncsi zarándok fejével átszakítja az eget, mint valami színfalat, és 
ijedten néz a természetfeletti univerzumba, az égen túli égbe, ahol kere-
kek forognak, gömbök és szivárványszerű alakzatok sorakoznak egymás 
fölé. 

Jung nem tagadja a pszichológián kívüli magyarázati lehetőségeket 
sem (Das Ufophanomen in nicht-psychologischer Beleuchtung). A meg-
figyelő állomások tapasztalatai és a tudományosan helytálló hírek alapján 
azonban nagyon röviden össze lelhet foglalni az ufókkal kapcsolatos tu-
dásunkat: van valamilyen repülő felület, mely szemmel látható és radar-
visszhangot ad. Minden más bizonytalan. A pszichológus megállapításait 
a repülő csészealjak valamilyen formájú reális léte sem dönti meg. A fizi-
kai jelenség ugyanis nem okozza a mítoszok létrejöttét, hanem csak al-
kalmat ad a víziók, illúziók keletkezésére, amint pl. a primitív népek la-
kóhelye közelében eldobott konzervdoboz is alkalom lehet mítoszok kép-
zésére. Jung ezt egyidejű jelenségnek („synchronistisches Phanomen”) 
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nevezi, amennyiben az ufó mint fizikai jelenség és az emberiség pszichi-
kai helyzetei az űrhajózás fantáziája és a létaggodalom) értelmes módon 
egybevágnak, kiegészítik egymást. 
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KOMÁROMI ISTVÁN 
Korunk és a vallás208 
(Hozzászólás) 
 
Hanák Tibor „A vallásos tudat és érzület korunkban” című tanulmányá-
ban (Új Látóhatár 1959 január-februári szám) megállapítja, hogy korunk 
nem tartozik a vallásos korszakok közé, legalábbis annyiban nem, ameny-
nyiben a nagy vallásfelekezetek híveinek száma és jelentősége csekély. 

Ez a kérdés elsősorban a vallás-szociológia körébe tartozik. A szerző 
idéz is két-három statisztikai adatot és megemlít két német nyelven meg-
jelent idevágó tudományos munkát. Röviden érinti a vallás-szociológiai 
adatok kiértékelését is. Csak példaképpen akarom megemlíteni, hogy a 
francia vallás-szociológia egyik legkiválóbb és legöregebb szakértője, aki 
már közel két évtizede vizsgálja a katolikus vallás elterjedtségét, hatását 
és a katolikus vallási tudat alakulását hazájában, a gyakorló katolikusok 
számának az elmúlt 10 évben bekövetkezett gyarapodásáról számol be. 
Ez a szociológus fokozatokat állított fel a vallásosság mérésére. A szó 
igazi értelmében vett gyakorló katolikus az, aki nemcsak húsvéti áldozá-
sát végzi el, hanem évente többször járul a szentáldozáshoz. A második 
kategóriába azok tartoznak, akik elvégzik a húsvéti áldozást és rendszere-
sen járnak vasárnap templomba. Végül a harmadik csoport azokból áll, 
akik gyakori vasárnapi miselátogatók. Mindegyik csoport tagjai jártasak a 
hittételekben és – ha nem is kételyek, konfliktusok nélkül – vallják azo-
kat. A francia kutató szerint az elmúlt 10 esztendőben mindhárom csoport 
létszáma növekedett. Más országokra vonatkozóan nincsenek adataim, de 
ha a vallásos tudatról és érzületről írnék, az említett tanulmányhoz hason-
ló írásokat nem hagynám figyelmen kívül. 

Hanák Tibor tanulmányát a vallás-szociológia helyett a tömeglélektan 
szempontjaira alapozta. A lélektan persze szintén segít a vallásosság mér-
tékének megállapításában. Ám a vallás nemcsak tömegjelenség. Korunkat 
éppen az jellemzi, hogy a vallásosság inkább egyéni, mint közösségi for-
mában jelenik meg. Isten és a lélek kapcsolata, a szobájába húzódó ember 
áhítata az önkény és az erőszak korában a kelet-európai, de sokszor a 
nyugat-európai kereszténység menedéke is lett. Istentisztelet helyett egy-
egy elmélyült gondolat, vagy érzés, rózsafűzér helyett egy ösztönös jócse-
lekedet, zsolozsmázás helyett egy önfeláldozó testvéri tett... lehet-e ezeket 
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a vallásos megnyilvánulásokat figyelmen kívül hagyni? Nem a vallásos 
tudat és érzület jelei-e, éppenúgy, mint a templombajárás vagy a szentsé-
gekhez járulás? Ki tudná ezt a társadalmilag diffúz, de lélektanilag annál 
mélyebb gyökerű – mintegy erazmuszi vallásosságot egyáltalán lemérni 
vagy megítélni? Aligha állítható, hogy a vallásnak nincs hatása a mai vi-
lágban. (És volt-e valaha is nagyobb hatása? Az apostoli monarchia pél-
dául vallásosabb tettekre ösztönözte-e Metternichet, mint a mai respublika 
Raab kancellárt? Vagy mindaz a baj, amely századunkat gyötri, nem kín-
zott-e a nagyon vallásos középkorban? Nem voltak-e hosszú, kimerítő 
háborúk, inkvizíciók, igazságtalanságok, erkölcstelenségek?) 

Hanák tanulmányában van néhány tárgyi tévedés is. Rouault-t, a kiváló 
francia festőt a szerző szerint nem lehet vallási kategóriákkal „megragad-
ni és kimeríteni”. Rouault erről másként vélekedett, mert vallásos ember 
volt és tudatosan vallotta, hogy életműve vallásosságából táplálkozik. De 
kit is lehetne vallásos kategóriákkal „kimeríteni”? Nemcsak vallásból 
állunk. Vannak a vallás területén kívül eső jelenségek is. Ha pedig művé-
szekről van szó, a szerző megemlíthetett volna hívő írókat is. Peguy, 
Bloy, Claudel, Bernanos, Mauriac, Luc Estang, Gertrud von Le Fort, 
Werfel, Reinhold Schneider, T. S. Eliot, Graham Greene például feltétle-
nül megemlítendők. 

A szerző korunkban „semleges humanista” és „nyers” lázadó erők 
szellemi küzdelmét fedezi fel. Berdjajevet, a néhány évvel ezelőtt elhunyt 
kiváló orosz bölcselőt pedig mint a nyers szovjet-orosz messianizmus 
győzelmének Cassandráját szólaltatja meg. Utolsó mondata pedig, akarva, 
nem akarva, felszólítás az olvasóhoz: az álvallásos megváltói szándékok-
kal szemben meg kell találnunk egy másik pozitív vallást, amely kellő 
erővel száll szembe a semleges humanizmust eltipró szovjet szellemmel. 
A baj csak az, hogy Hanák alaptalanul hivatkozik Berdjajevre. Berdjajev 
a szovjet-szocializmus megkeresztelkedésében hitt és kívánta is. Szerinte, 
ha a szocializmus felismeri, hogy lényege szerint nem lehet ateista, sőt, 
hogy keresztény is lehet, s ha ezt éppen legerősebben szervezett formájá-
ban Oroszországban ismeri fel, korunk új középkorrá válik és végre való-
ban kialakul az egységes társadalmi, gazdasági és hit-rendszer. 
Berdjajevről nem szabad elfelejtenünk, hogy a forradalom után még éve-
kig tanított Leningrádban az egyetemen. Csak akkor emigrált, amikor az 
istentagadó sztálinizmus kényszerítette erre. Berdjajev mestere, Solovjev 
orosz filozófus, forradalmár felfogású és misztikusan keresztény szemlé-
letű tudós volt. Álma a katolikus és az ortodox görög-keleti egyház egye-
sülése volt. Berdjajev mindvégig nagy becsben tartotta Solovjevet, sőt 
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tanaiba beolvasztotta egyes tételeit. Talán nem járok messze az igazság-
tól, ha azt állítom, hogy Berdjajev egy egységes keresztény egyházat, 
általános érvényű keresztény erkölcsöt és szocialista társadalmi rendszert 
jósolt és kívánt századunk második felének. 

Sokan – például a magyar Juhász Vilmos – kimutatták, mennyire 
pseudo-vallásos jellegű a szovjet-kommunizmus. Berdjajev is megemlített 
ilyen jelenségeket a Szovjetunióban. Ha viszont idézzük Berdjajevet, 
gondolkodásának egészét kell ismernünk és figyelembe vennünk, nem 
szabad csak egy-egy kiragadott idézete alapján megítélnünk. Ezért téves 
Hanák Tibor végkövetkeztetése is, amelyben Berdjajevre támaszkodva 
mintegy felszólít a humanista-semleges harmadik út feladására és ezzel 
burkoltan és közvetve egy kontra-vallás, egy új kereszténység, vagy egy 
szupravallási limonádé feltalálására a kommunizmussal szemben. 

Persze bizonyításra szorulna és alapos kutatást kívánna, de Hanák Ti-
borral szemben elképzelhető akár egy ellen-tétel felállítása is: miért ne 
lehetne a problémát megoldani azáltal, hogy a tömegek szellemi színvo-
nalát emeljük és érzelmi világát megnemesítjük? Aligha hihető, hogy Le 
Bon századfordulós tömeglélektanának tanítása a tömegek alacsony intel-
lektuális színvonaláról ne lenne túlhaladott és a korszerű pedagógia ne 
találna új és az eddigieknél is alkalmasabb eszközöket és módszereket a 
népnevelésre. A pedagógia segíthetné a nyugati embert nemcsak a türe-
lem, az emberiesség gyakorlásában, de az egyéni istenkeresésben, sőt a 
megfelelő társadalmi és gazdasági rendszer kialakításában is. A Nyugat 
kereszténnyé válásának útja a gyakorlati humanizmuson át vezet. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Szegénységi bizonyítvány209 

avagy mindig csak a más vonala volt a jó. 
 

1. 
Ha a kultúra csupán a politika kancsalul feldicsért, puszta eszköze s 

taktikai rohammunkákra van kiparancsolva, akkor művek helyett utasítá-
sokat, irodalom helyett irodalomtörténeteket fiadzík. Többes számban, de 
még mennyire abban! Mert a pártszerű irodalomtörténet is a gyáván ide-
oda s mégis rosszul sandító lexikonok és tankönyvek sorsára jut: egyre-
másra kivonják a forgalomból. S a panasz és vád alig változó jelmondatok 
hüvelyében mindig a régi: így se volt jó, úgy se volt jó, sehogyan se volt 
az jó, mindig csak a más vonala volt a jó. 

Tavaly júniusban jelent meg a központi bizottság kulturális munkakö-
zösségének Állásfoglalása a népi írókról; ez év februárban átfogóbb 
igénnyel, de százszorta silányabb nyelvezeten a központi bizottság „vita-
indító tézisei” az egész magyar irodalom kérdéseit vizsgálták meg 1945 
óta210. Tudvalevő azonban, hogy a forradalomig jóformán évről évre 
megismétlődött a halvaszületett pártos irodalom efféle történelmi felmé-
rése és kiértékelése, dicsérete és elmarasztalása, felmagasztalása. és ledo-
rongolása. Móricka jó volt, Móricka rossz volt, Móricka jelesen érett, 
tehát Mórickát pótvizsgára utasítjuk. Körülbelül ez volt a nagyhangú 
kongresszusi és egyéb határozatok kihámozható magva. Minthogy mához 
legkésőbb egy évre a párt ekéje megint alaposan leszánt a rendőri fel-
ügyelet alá helyezett irodalom szikes-kavicsos földjébe, elég, ha a mosta-
ni tézise,. aprólékos boncolása helyett beérjük széljegyzetekkel. 

Az első rész első fejezete az 1945–48 közötti átmeneti évekkel foglal-
kozik. Hajlékony emlékezetük szerint persze kezdettől fogva a kommu-
nista íróknak jut a parádés rangelsőség – (az ország mitse tudott róla!) – 
de büszkélkedő felsorolásukban Háy, Déry és Zelk neve nélkül. Mi úgy 
emlékszünk s jól emlékszünk, hogy az „irodalom fejlődése” szempontjá-
ból eleinte sokkal díszesebb és kényesebb feladatok hárultak Háy Gyulá-
ra, például a Magyar-Szovjet Társaságban, mint Balázs Bélára. Kassákot 
és szocialista körét viszont kommunistaellenes, kispolgári formabontásuk 
és „modernista” kísérletek miatt keményen elmarasztalja a nyitó fejezet. 

                                                           
209 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában. 
210 Társadalmi Szemle 1958 júniusi, illetve 1959 februári száma. 
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Olyan irodalmi bűnökért, amelyek a harmincas évek elejéig erények vol-
tak az orosz kommunista irodalomban is s mindvégig meghatározták a 
weimari köztársaság pusztulásából átmenekült Bert Brecht kiszámíthatat-
lan színpadi pályafutását. A fejezet végén megtudjuk, hogy a párt ebben 
az átmeneti időszakban a demokratikus realista és a reakciós anti-realista 
irányok harcát tekintette központi kérdésnek. Jobb későn okulni, mint 
soha! 1945 és 1948 közt ugyanis egyetlen író se hallott az Akadémia utca 
jól titkolt pártfogoltjáról, a demokratikus realizmusról. A párt sem. 

A második fejezet a hatalomátvételtől 1953-ig taglalja az irodalmat. 
Még pedig az országos pártpolitikából is mind jobban kidomborodó azzal 
az eltökélt szándékkal, hogy Sztálin – tehát Rákosi – alatt alapjában véve 
minden jó volt, „fogyatékosságai” ellenére pozitív korszak volt az a négy 
esztendő. Mint az általános érvényű határozatokban, most már az iroda-
lomban is serényen folyik önbírálatuk visszaszívása, a kipellengérezett 
rémtettek átminősítése hibákká, a bűnöké fogyatékossággá. Ugrani készül 
a szovjet naptár: alighanem közel az idő, mikor 1955 után rögtön 1957-re 
lapoz a történetírás, leragasztván a huszadik kongresszus esztendejét, 
amely csak imperialista rágalmazók rémhírterjesztő kitalálása volt. 

Ebben az időszakban „kialakult egy olyan írói tábor, amely elfogadta a 
párt irányítását” – olvassuk. Előállnak a példák is, Illés Béla, Rideg Sán-
dor, Sándor Kálmán zúzdai remekművei. De hol marad a gőgös sereg-
szemléből Kónya és Kuczka, akit Révai József kinevezett Vörösmarty 
mellé érettségi tételnek talán az „idegen disznó” ellen írt koreai balladáért 
(Kim Gun Ok kapitány) s hol marad az akkori Aczél Tamás? Fellelhető 
volt a párt irányítása – mondja tovább a tanulmány – a visszamaradt fel-
fogású népi írók műveiben is; ott van például Tamási Áron regénye, Böl-
cső és Bagoly. A párt még mindig hazudós egy kicsit s számít az emberek 
kurta emlékezőképességére. Tamási csakugyan 1949-ben írta a regényt, 
előszavában tüntetőn meg is említi, de a könyv csak az olvadás idején, 
Nagy Imre alatt jelenhetett meg! 

Következnek a fejezetben az „alapvetően” pozitív kor negatívumai. 
Fura módon az egyetlen lapra sűrített diadalokkal szemben közel hat la-
pon át. Móricka nagyon jó volt, Móricka borzasztóan rossz volt. 

Az első negatívum vallomásnak se kutya: a moszkovita írók elszige-
teltségét s belső marakodását ismeri be. „Régebbi munkásságukat itthon 
még írói körökben is kevéssé ismerték”, mondja az idevágó rész, ,,s a 
személyi nézeteltérések nem egyszer egymással is szembeállították őket.” 
Nyomban utána a szöveg rátámad azokra a „karrierista, helyezkedő, cini-
kus, anarchista kispolgárok”-ra, akik beügyeskedték volt magukat, az 
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irodalompolitika vezető helyeire. Gimes Miklós és Méray Tibor például. 
Akármennyire hozzáedződtünk a párt lelki komiszságához, mégis utálat 
olvasni e gyalázkodó jelzőket egy kivégzett emberről, Gimesről; ami pe-
dig Mérayt illeti, ő éveken át egyáltalában nem helyezkedve s cinizmus-
sal, hanem fanatikusan s jobb ügyekhez méltó tehetséggel követte a párt 
erkölcsi nihilizmusát vagy a tanulmány eufórikus kifejezésével élve 
„gyorsult meg eszmei és művészi fejlődése”. 

Ezek után jelenik meg a színen a rossz szellem, magyar írók megrontó-
ja, makacs letérítgetője az egyetlen igaz útról. Lukács György. A munka-
közösség tavalyi Állásfoglalásában Németh László volt az irodalmi ma-
gánszektor Luciferje. A népi íróké. Lukács nagyobb bűnös; ő egy ember-
öltő óta a proletárkultúra Közért boltjaira próbálja ráerőszakolni, kommu-
nista címkével, a nyugati polgárság áruit. Mindig opportunista volt, ő a 
fejlődés kerékkötője a húszas, harmincas, negyvenes években, folyton 
rossz irányban támad, rossz irányba mutat külföldön is, Magyarországon 
is, a pártirányítás lenini elvére ráfogja, hogy szektaszellem, az oktalan 
lázadást üdvös írói függetlenségnek tartja. Felhánytorgatják azt is hogy 
önbírálata 1949-ben csak taktikázó alakoskodás volt, hiszen 1956-ban 
ismét kibújt belőle a revizionista. Mint tudjuk, az Obtól a Száváig pilla-
natnyilag ez a legsúlyosabb megbélyegző szó az eretnekségre. Lukács 
Györggyel sűrűn s vitatkozva foglalkozik az angol, amerikai, francia, né-
met, olasz irodalom; nemrég hangzott el róla az Angol Rádió nagyigényű 
Harmadik Műsorában George Steiner, amerikai kritikus felolvasása.211 De 
rangja szerint méltatta s bírálta őt az emigráns magyar irodalom is.212 Az 
igazság az, hogy Lukács György gyógyíthatatlanul egyoldalú német mű-
veltsége ellenére legalább olyan átfogó szellem – az oroszok tekintetében 
még sokkal átfogóbb –, mint volt a szintén német iskolájú Marx. Kérdés 
persze, vajon Marx és Engels egyetértett volna Leninnel irodalompolitikai 
kérdésekben, a pártirányítás tekintetében például? Hogy Sztálin és 
Zsdánov halálos ölelésű irodalompártolásától irtóztak volna, azzal talán 
még a moszkvai Akadémia is tisztában van. Nagyon érdemes elgondol-
kozni Lukács György fel-felújuló perén. A szemére vetett eretnekségben 
talán egy sohase tisztázott, sohase tudatosult harc dúl kétféle kommunista 
irodalomfilozófia közt; az egyik, a nyugati s egyben a Lukácsé végső so-
ron Goethe fejedelmi gazdájától s a hozzá hasonló liberális kényuraktól 
származik, a másik Puskin korlátolt, kicsinyes cenzorától, I. Miklós cár-
                                                           
211 1959 március 29.-én. Röviden ismertette az Irodalmi Újság április 15.-i száma. 
212 Legutoljára Borbándi Gyula „Lukács György kétfrontos háborúja” c. tanulmánya az 

Új Látóhatár 1958 2–3. számában. 
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tól. De ha valahol egyezségre jut s visszatalál majd a monumentális re-
génybe a kettészakadt irodalom: a hitevesztett nyugati s a sematikus kele-
ti, közös útjuk valamivel közelebb fog esni Lukács György jelző cölöpéi-
hez, mint a párttitkárok által kiszabott irányokhoz. 

Senkinek sincs, senkinek se lehet igaza a vasfüggöny mögötti tökéletes 
szép új világban, amelynek a félelem a kormányzója. Mások megfélemlí-
tésén felül az önfélemlítés is. Lukács György után két ellensége: Révai 
József és Horváth Márton kerül deresre a második fejezetben. Ők csak 
somfavesszőt kapnak, nem hétágú matrózkorbácsot. „Elvi hibájuk” a tézis 
szerint az volt, hogy elhanyagolták a forradalmi hagyományokat, különö-
sen József Attila költészetét. Magyarán, hogy még Bartók, Derkovits, 
József Attila se kellett nekik, nemhogy Arany János és Mikszáth. Lobo-
gójuk Petőfi volt, csak Petőfi. 

Ezúttal a párt úgy hazudik, hogy kisajátít idegen érdemeket. Elsősor-
ban az ifjúságét. Egyszer még a rendszerben is megtörtént, megtörténhe-
tett, hogy a kiskorusított nép rákényszerítette gyámolítójára legalább esz-
tétikai akaratát. A fiatalság szinte vallásos hevületű József Attila kultu-
szának a hatása alatt végül engedett a párt s Petőfi mellé – akit tudvalevő-
leg még Erdélyi József emelt föl a maga s a kezdő népi költők zászlójának 
rögtön az első háború után – fölemelte lobogónak a pártból egykor kita-
szított József Attilát is. Ez a rehabilitálás a népakarat, ismétlem: a fiatal-
ság akaratának egyik ritka diadala volt a népi demokráciában.213 

Kikap a második fejezetben a Rákosi kor hurrá optimizmusa is, ame-
lyet éppen Nagy Imre köre, a ma már összeesküvőknek bélyegzett kom-
munista írók köptek vissza elsőnek s kikap, mint a hatalomátvétel óta 
minden vizsgáztatáson, a sematizmus, az a központi rákfene, amely ellen 
viszont Lukács György hadakozott a teremtő realizmus nevében! Nagy 
naívul vagy együgyű képmutatással, csak a jó Isten tudja hogyan, a Köz-
ponti Bizottság rosszalja, hogy annakidején „az irodalmi sematizmus el-
leni harc nem volt összekötve a politikai dogmatizmus elleni harccal”. A 
párt sose szokta végiggondolni sem lelkesítő, sem fenyítő jelszavait, ezt a 
mondatot se gondolta végig. Mert ugyan mi történt volna, ha egy eszét 
vesztett író mondjuk 1951-ben a sematizmussal és hurrá optimizmussal 
szembefordulva a párt mai követelése szerint szembefordul a politikai 
dogmatizmussal is? Rákosi és az ÁVO ellen fordult volna. Keresve ke-
reshetnék a sírját a tanulmány szerzői. De hiszen eszük ágában sem volna 
keresni! 
                                                           
213 Szép verses bizonyíték van erre a kultuszra; a Bartók Béláról is ércesen éneklő Fodor 

András verse: Ének József Attiláról. (F. A.: Józan Reggel, 25 1.) 
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Déry Tibor bűneivel s a pártéberség dicséretével végződik a gazdag 
második fejezet. Olyan hangnemben, mintha legalább is hadi kémkedés-
ről vagy olajszabotázsról lenne szó. „A párt ebben a helyzetben a két 
frontos harc álláspontjára helyezkedett” – olvassuk 1952-ről. Fölvette a 
harcot a polgári rothadtság, a polgári melankólia és a halálhangulatok 
irányzatai ellen. De ugyanakkor hadba szállt a szirupos optimizmus, a 
giccs s az élet konfliktusainak elkenése ellen is. 

Tisztában volt az ellenséggel mind a két fronton, fölkészült a meg-
semmisítésükre. De II. Vilmos császár és Hitler a síron-túli megmondha-
tója, hogy két frontos háborút el szoktak veszteni. 

2. 
A háború egy harmadik fronton tört ki, a belsőn. Kisült az 1953 júniusi 

határozatok után, hogy nincs megtérítve az ország, pogány a nép, pedig 
kilencvenkilenc százalékkal szavaz az új hitre. Nemcsak a népi írók ra-
gadtak bele a nemzeti-narodnyik sárba, átneveletlen maradt a tagköny-
vecskés él-irodalom is. A tanulmány harmadik fejezete, amely az 1953 és 
1956 közti idővel foglalkozik, elképesztő Szegénységi Bizonyítvány a 
tanokról éppen úgy, mint az ÁVO-ról. Akaratlanul, de annál hitelesebben 
jellemzi az Olvadás okozta gyors bomlást mindjárt a fejezet kezdő pana-
sza: ,,Azok az írók, akik eddig elszakadva az élettől gyakran hamis páto-
szú műveket írtak, látván az élet bonyolultságát, megijedtek a problémák-
tól, pánikba estek.” Hiszen ha abba estek volna! A katasztrófa a pártra 
éppen az volt, hogy Kuczka Péter a pánik legkisebb jele nélkül belefogott 
a Nyírségi Naplóba, Zelkék, Aczélék füle meg kinyílt azokra a hánytató 
börtönhírekre, amelyek csak úgy dőltek a szabadonbocsátott rajkista s 
más elvtársakból. A lebukottakból. 

A vitatézisek harmadik fejezete szolgahűséggel illeszkedik a Nagy Im-
re per ügyészi indokolásához az említett időszak lemérésében. Lukács 
György revizionista eretnekségére támaszkodva a pártirodalom szétrob-
bantását mindössze egy tucatnyi összeesküvő író hajtotta végre. Nagy 
Imre íródeákjai. A párt még sose jött rá részleges önfelszámolásai közben, 
hogy milyen megtisztelő tehetséget, ravaszságot, hatalmat szokott tulaj-
donítani a leleplezett árulóknak, Ha igaz, ami a harmincas évek tisztoga-
tásai óta rendszeresen kisül a kirakatperekből, akkor a szovjet tömb terü-
letén valamirevaló ésszel az ember tíz-tizenöt évig büntetlenül lehet ron-
csoló bélféreg, beépített kém, szabotőr, még hozzá magas székekben. 
Lám, a lenini pártirányítás alatt viruló új magyar irodalommal is egy-két 
év alatt elbánt néhány házifiú Nagy Imre környezetéből! 
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Három területen támadott a revizionizmus, mondja a fejezet. Tűz alá 
került az irodalom pártossága, a szocialista realizmus s a szovjet irodalom 
fölénye. Sokat nyögdel fűrészporos nyelvén a tanulmány erről a három-
frontos támadásról, a rövid igazság azonban a következő. A pártirányítás 
ellen nagyrészt azok keltek föl, akik barátaik börtönadataiból és szemé-
lyes országjárásból ráeszméltek, hogy buzgó hűségük egy szadista, gyar-
matosító tiszti különítményt szolgált, mialatt az élet kiapadt a díjazott 
műveikkel megdalolt proletárok alól. A szocialista realizmus ellen azért 
lázadtak fel, nagyrészt megint csak a volt kedvencek, mert bőrükre égett a 
havi bérért vállalt szégyenletes optimizmus, amikor szembetalálkoztak a 
nép komor kiábrándulásával. „Eligazító, szilárd világnézet hiányában”, 
mondja a tanulmány, „az írók között többen lemondtak arról, hogy a való-
ságot összefüggéseiben, forradalmi változásaiban mutassák be.” Ellenke-
zőleg! Akiben csak egy szemernyi tisztesség maradt, belátta, hogy nyolc-
vanezer terrorlegény segédkezik a világnézeti „eligazítás”-ban; fölismerte 
,,összefüggései”-ben a valóságot: az országos szegénység s a szovjet szál-
lítások és bérmunka összefüggését; végül rájött, hogy a „forradalmi válto-
zások” be vannak fagyasztva a vatta nélküli kórházakban éppen úgy, mint 
a gép nélküli krumpliföldeken. „Akadtak olyanok is”, panaszolja a tanul-
mány, „akik elméletet fabrikáltak arról, hogy az irodalom fő feladata a 
hibák ábrázolása”. Más szóval voltak idősebb írók, akik visszaemlékeztek 
s fiatalok, akik rábukkantak a 19. század nagy regényeire, Azt az irodal-
mat a hibák apostoli hevű feltárása tette halhatatlanná. Szó szerint s nem 
fordított értelemben igaz ellenben a harmadik panasz a „szovjetellenes” és 
„nyugatimádó” hullámról. A fiatal magyar írók válogatás nélkül vetették 
magukat a hozzáférhető nyugati művekre, megbámultak tegnapi s tegnap-
előtti bálványocskákat, sokkal kevesebb kritikával, mint elődeik, mondjuk 
1930-ban. Édes, megtévesztően édes minden tiltott gyümölcs. A párt ti-
lalma igen előzékeny szolgálatot tett a valódi nagyokon kívül másodrangú 
nyugati íróknak is. 

A harmadik fejezet – vagy nevezzük vádiratnak? – változatlanul a 
Nagy Imre pör és ítélet szellemében 1954 őszétől illetéktelenül, azaz párt-
engedély nélkül politizáló írókat szimatol mindenütt, 1955 őszétől pedig 
már „szervezett összeesküvők”-et. Jövendő történetírókra tartozik helyre-
állítani az elemi igazságot, hogy erről az összeesküvésről bizony az ösz-
szeesküvők se tudtak. 

De a történetírás elé vágva maga a tanulmány szolgál azzal az igazság-
gal, hogy 1955-ben befellegzett az irodalmi terrornak. Bevallja pedig a 
következő mondatban, a talmudista pártnyelvezet csodálatraméltó reme-
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kében: „Mivel az 1955 decemberi határozat az akkori pártvezetés szektás 
politikájának talaján jött létre, nem válhatott kiinduló pontjává a revizio-
nizmus eszmei és politikai leküzdésének.” Pázmánytól Kosztolányiig 
féltucat magyar stiliszta foroghatott sírjában a gyönyörtől, mikor 
világrajött ez a pirospozsgás mondat-csecsemő. Déry egyik vallomásszerű 
cikkéből, Zelk néhány vallomáserejű verséből tudjuk, hogy a decemberi 
párthatározat megfélemlíteni még tudott, de téríteni, vert sereget össze-
szedni már nem. Csak a huszadik szovjet kongresszusra volt szükség, 
hogy a Rákosi- Gerő szárny utolsó, tehetetlen júliusi kísérletére fütyülve 
1956 őszén helyreálljon az irodalom autonómiája Magyarországon. Még 
egyszerűbben: hogy helyreálljon az irodalom. A gyászfejezet ezt a Nagy 
Imre féle revizionista politika győzelmének nevezi. Megelőzőleg többször 
összeesküvésről beszélt. Igaz, hogy a kettő: revizionizmus és összeeskü-
vés pillanatnyilag egyértelmű. 

Magán a forradalmon pár tucat mondattal átsiklik a Központi Bizott-
ság. E mondatok közt azonban van egy hiteles vallomás is, hiteles, hiszen 
ők mondják! „Az írószövetségben a revizionisták körül, Nagy Imre ellen-
forradalmi politikájának talaján ellenforradalmi egység alakult ki, amely 
néhány kommunista és haladó író kivételével felölelt csaknem minden 
írói csoportot a népiektől a volt urbánusokig”. Köszönjük, ennyi elég. 
Nincs szükségünk egy hanggal se többre. Legfeljebb a talaj szó görcsös 
szerelméről szeretnénk szépen lebeszélni a pártot. Határozat, pártvezetés, 
világnézet, osztályharc, revizionizmus, szektásság, ellenforradalom tala-
jon áll, talajon történik, talajon folyik. De ha már talaj, legyen gyökér is 
benne! Talajgyöker. Gyökértalaj. 

A vitatézisek második és harmadik része számos fejezetben s tizenegy 
sűrűn nyomott lapon az irodalmi élet újraéledésével s a jövendő felada-
tokkal foglalkozik. Széljegyzeteinkben nem tudunk ilyen bő helyet szen-
telni az utolsó két esztendőnek. Nincs minek. 

Megsavanyodott felöntésben kezdődik elölről a szemináriumi lecke 
kiskorúsított íróknak, az egykori zsdanovizmusnál egy árnyalattal bátorta-
lanabb – bátortalanabb és nem enyhébb! – hangon. Megengedik az iroda-
lom egységfrontján, a pártirányítás elismerése mellett, az újdonszűlt mű-
vekben ... No, milyen szabad eszmét engednek meg? Azt, hogy a pártnak 
mindig igaza van. Megengedik, hogy egyik-másik mű, a Rákosi korszak 
követelésével szemben, elmaradjon az olvasztó-hegesztő napi események 
mögött. A tanulmány ékes szavával: „Helye van az élet eseményeire való 
gyors, dinamikus, tribuni reagálásnak is, de helye van a szemlélődőbb, 
lassúbb érésű, távlatokat igénylő magatartásnak is.” A közérthetőség szi-
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gorú megőrzése mellett – (maga a Központi Bizottság nem nagyon buzog 
ebben az erényben) – szabad új kifejezési eszközöket és formákat keresni; 
nyilván szabad ezentúl a pont helyére pontosvesszőt rakni. Lehetnek elté-
rő irodalmi irányok, csak éberen kell vigyázni, nehogy politikai mozga-
lom lapuljon a „stílusirányzatok” mögött. Szabad „szenvedélyes” pártos-
sággal konfliktusokat ábrázolni, szabad József Attilát szeretni. Folytas-
suk? Vissza vagyunk a szemináriumi óvodában. 

De alig indult el béklyói közt a helyreállított pártirodalom, máris vét-
kezett a láthatatlan Vonal ellen. A Kortárs elcsellengett a polgári libera-
lizmusba, az Élet és Irodalom egyszerre volt baloldali szektás és túl enge-
dékeny az elhaló burzsoá szellem iránt. Még Bölöninek se könnyű! Pedig 
ő aztán a párt legdicséretesebb pecsovicsa, olyan urambátyám, amilyet 
Mikszáth se talált Tisza Kálmán sleppjében. Csoda-e, ha a tanulmány az 
újjáéledt irodalom taglalása közben bánatosan elkottyantja az igazságot? 
„Az olvasóközönség, mindenekelőtt a munkásosztály legfejlettebb részé-
nek igénye nagyobb, mint a ma megjelenő művek eszmei és politikai 
érettsége, művészi színvonala” – olvassuk a 65. lapon. Ezt az egy lapszá-
mot érdemes megjegyezni. 

Sok-sok ezer szó fért bele a vitatézisekbe. De ennyi se volt elég az 
egyetlen valamirevaló irodalmi, sőt irodalomtörténeti igazság kimondásá-
ra. A Központi Bizottság hallgat róla, hogy a magyar írók nem vonták 
vissza hitvallásukat a forradalom mellett, nem gyakoroltak nyilvános ön-
kritikát. 

Kije marad a pártnak? Ki az igazi író, a kívánatos író, a példaadó? 
Bölöni György? Kegyeletből, hiszen már úgyse tart sokáig, Fodor József? 
Talán-talán. Rónay Mihály András? Isten neki, mondjuk. Berkesi András, 
Dobozy Imre, Győré Imre, Mesterházi Lajos, Urbán Ernő? Ők aztán igen, 
ők mindenesetre. Szép kis sereg! Ezzel a gyülekezettel aligha vette volna 
be Mátyás király Bécset és Szent Johanna Orléans városát. De még Petőfi 
sem a Heckenast nyomdát. 
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NAGY FERENC 

Külpolitikai feladatok214 

A magyar forradalom tragikus vége világosan bebizonyította azt a tényt – 
amit mi, emigráns politikusok egyébként egy évtizede hangoztatunk – 
hogy Kelet-Európa egyetlen nemzete sem képes önmagát az idegen el-
nyomástól megszabadítani és a saját erejéből nemzeti önrendelkezési jo-
gát visszanyerni. Miután a kegyetlen és véres magyarországi szovjet in-
tervenció megtorlás nélkül maradt, Kelet-Európa népei meg sem kísérlik, 
hogy forradalommal segítsenek önmagukon, tisztában lévén azzal, hogy 
egy forradalom esetén hasonló sorsra jutnának, mint a magyar nép. 

Ma, több mint két évvel a magyar forradalom után, egészen nyilvánva-
ló, hogy a kelet-európai népek életében változást csak háború, egyoldalú 
szovjet elhatározás, vagy nemzetközi megegyezés hozhat. Az első lehető-
séget, a háborút, ki kell iktatni számításainkból. Az elmúlt évek, de még- 
inkább az utóbbi hónapok fegyverkezési iránya azt mutatja, hogy az egész 
emberiség létének veszélyeztetése nélkül egy általános háborút alig lehet-
ne elindítani. A második lehetőség, hogy a Szovjetunió saját elhatározá-
sából megváltoztatja a kelet-európai népek státusát és visszaengedi őket a 
szabad népek társaságába, szintén számításon kívül hagyható. Erre csak 
akkor lehetne számítani, ha a kommunista hatalmak országain belül, vagy 
egymás között olyan bajok keletkeznének, amelyek lehetetlenné tennék az 
idegen népek feletti ellenőrzést. Ez természetesen bekövetkezhet és be is 
fog következni valamikor a jövőben. De naivitás lenne, ha a szabad világ 
vezetői és az emigrációk erre alapítanák politikájukat. Marad tehát a har-
madik lehetőség: a nagyhatalmak és a szövetségi rendszerek közötti olyan 
megegyezés létrehozása, amely meghozza a kívánatos változást a kelet-
európai népek életében. Ennek az utóbbi eshetőségnek az alapján kell 
megvizsgálnunk a nemzetközi helyzetet és az emigrációk lehetőségét. 

Kelet-Európa a második világháború alatti és utáni nagy tévedések tár-
gya, a világ kettéosztásának politikai és geográfiai színhelye, a hideghá-
ború kiindulási pontja és az esztelen fegyverkezési program elindítója. 
Hogy Kelet-Európa kérdését a Szovjetunió érdekből és számításból, a 
nyugati hatalmak pedig opportunizmusból és félelemből sohasem vetették 
fel nyíltan a nemzetközi tárgyalásokon, nem változtatja meg azt a tényt, 
hogy Kelet-Európa ügye a világ egyik legfontosabb problémája, amely-
nek megoldása nélkül semmilyen más nemzetközi probléma véglegesen 

                                                           
214 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában. 
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és megnyugtatóan meg nem oldható. A kelet-európai kérdés megoldása 
nélkül hiába való beszélni a nukleáris fegyverek korlátozásáról, lefegy-
verzési programról, vagy a világűr semlegesítéséről. Amíg ez a probléma 
megoldást nem nyer, addig a világban fennmarad a diszintegráció és a 
nemzetközi feszültség. Nemcsak két Európa, két Németország, két Korea, 
két Vietnam, két arab világ fog létezni, hanem számolni kell azzal is, 
hogy világ tovább osztódik és nemsokára két Afrika és két Dél-Amerika 
fogja jelezni a diszintegrálódás további útját. 

Ha azt nézzük, mily reményeink vannak Kelet-Európa problémájának 
nemzetközi megegyezés útján történő megoldására, mindenekelőtt egy 
nagyon keserű valóságot kell tudomásul vennünk. Esztendőkön át mi ma-
gunk is, de a nemzetközi közvélemény egy része is azt hitte, hogy amíg a 
kommunista terjeszkedési törekvések Távol-Keleten és a világ más elma-
radott részein érvényesülnek és a kommunista vezetők igyekeznek a kez-
deményezést magukhoz ragadni, addig Kelet-Európában nyilvánvalóan a 
nyugati hatalmakra, elsősorban a nyugat-európai hatalmakra vár a kezde-
ményezés. A berlini válság azonban azt mutatja, hogy ebben a számítá-
sunkban is tévedtünk. A kezdeményezést Közép- és Kelet-Európában is a 
Szovjetunió ragadta magához. Ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy 
mi lesz Nyugat-Berlin sorsa. Őszintén reméljük, hogy a Nyugat egyöntetű 
fellépése képes lesz visszautasítani a szovjet követelést, de a Szovjetunió 
akciója akkor sem lesz egészen eredménytelen, mert a programban és a 
kezdeményezésben, szemben a védekezéssel és elutasítással, mindig van 
valami maradandó. A Szovjetunió nyugat-berlini akciójára jellemző, hogy 
a Szovjetunió nem várt semmiféle történelmi alkalomra ennek az akció-
nak a megindítása érdekében. A nyugati hatalmak viszont a történelmi 
alkalmakat is elmulasztották, hogy Kelet-Európában kezdeményezően 
lépjenek fel. Elég, ha a magyar forradalom soha vissza nem térő lehetősé-
geinek elmulasztására utalok. 

Meg kell vizsgálnunk azt a kérdést is, hogy a status quohoz való ra-
gaszkodás és a kommunizmus területi terjeszkedésének megakadályozása 
önmagában hozhat-e eredményeket a szabad világ javára és a közelebbi, 
vagy távolabbi jövőben eredményezhet-e megoldást a kommunizmus által 
leigázott népek számára. Ezt a kérdést azért is fel kell vetnünk, mert a 
nyugati hatalmak a status quo megőrzésére és a kommunizmus területi 
terjeszkedésének megakadályozására valóban tiszteletreméltó lépéseket 
tettek a közelmúltban. Így: visszautasították a kommunista Kínának 
Kimoj elfoglalására irányuló törekvését; a veszély pillanatában katonai 
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támogatást adtak Jordániának és Libanonnak, legutóbb pedig visszautasí-
tották a kommunistáknak Nyugat-Berlinre bejelentett igényét. 

Sajnos ezeket a bátor és határozott lépéseket sem tekinthetjük azonban 
olyan kezdeményezéseknek, amelyek a kommunista világhatalom gyengí-
tését, vagy a kommunizmus erőszakos hódításainak megszüntetését 
eredményezné. Először: Kimoj, Jordánia vagy Libanon problémája nincs 
véglegesen megoldva és ezeknek a területeknek a veszélyeztetettsége nem 
szűnt meg. Másodszor: egy katonailag, vagy politikailag veszélyeztetett 
területen való védekezésből terjeszkedés, vagy előbbrejutás soha nem 
lesz. Ha egy politika csak a meglevő terület védelmére korlátozódik és 
lemond az ellenfél visszaszorításának céljáról, nem nyerhet, csak veszít-
het. A status quo megőrzésének politikájával vissza lehet utasítani nyílt 
katonai, vagy diplomáciai hódítási törekvéseket, de nem lehet tartósan 
megvédeni s megmenteni azokat a területeket, amelyeket nem katonai, 
vagy diplomáciai hódítás fenyeget, hanem amelyeknek meghódításáért a 
legintenzívebb földalatti tevékenység alakjában ideológiai harc folyik. A 
szabad világnak ma sokkal inkább, mint valaha, nyílt és meggyőző dip-
lomáciai sikerekre van szüksége, olyanokra, amelyek visszariasztják a 
kommunista felforgató akciók vezetőit és lehetetlenné teszik a kommu-
nizmus kérdésében ingadozó néptömegek átállását a kommunisták oldalá-
ra. 

A nyugati világnak a fegyverkezési versenyben elért hatalmas eredmé-
nyei kétségkívül megnyugtatóak. A Szovjetunió, vagy a kommunista Kí-
na eddig sem voltak és a jövőben sem lesznek fegyverkezési fölényben a 
nyugati világgal szemben! De hiba lenne azt hinni, hogy a fegyverkezési 
versenyben elért eredmények pótolhatják a diplomáciát. Ha a világ hábo-
rú felé közelednék, a fegyverkezésben elért nyugati eredmények döntőek 
lehetnének a nemzetközi politikára. De mivel a világ minden vezetője, 
mindkét oldalon, állandóan a békét hangoztatja és megoldások csak meg-
egyezés útján jöhetnek létre, a nyugati világ diplomáciájában lenne szük-
ség olyan megerősödésre és fölényre, mint amilyen a fegyverkezésben 
mutatkozik. 

Diplomáciai tevékenység terén azonban a nyugati világ oldalán inkább 
gyengülés, mint erősödés tapasztalható. Ezt mutatja az Egyesült Nemze-
tek Közgyűlésének múlt év őszén lezajlott ülése is. Két évvel a dicsősé-
ges, de tragikus végű magyar forradalom után, az Egyesült Nemzetekben 
a nyugati hatalmak részéről olyan vélemény látszott felülkerekedni, hogy 
nem fogják tovább tolerálni a nagy világszervezetben annak a budapesti 
kormánynak delegációját, amelyet egyfelől az egész világ közvélemény-
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ének tudomása szerint szovjet fegyveres erőszak ültetett hatalomba, más-
felől két esztendőn keresztül nyíltan utasította vissza az Egyesült Nemze-
tek minden határozatának a végrehajtását. A budapesti delegáció megbí-
zatásának visszautasítására hatalmas és szervezett munka indult meg. 
Nem látszott kétségesnek, hegy a visszautasításhoz szükséges szavazato-
kat össze lehet gyűjteni. A magyar ügy tárgyalását megelőző hetekben 
úgy tűnt, hogy az Egyesült Nemzetek többsége meg akarja mutatni, mi a 
következménye, ha egy tagállam következetesen semmibe veszi az Egye-
sült Nemzetek határozatait. A döntés előtti napokban a nagyhatalmak 
szándéka megváltozott és egy olyan határozat született, amely csak any-
nyiban különbözött az 1956-ban és 57-ben hozott rezolúcióktól, hogy 
azoknál sokkal gyengébb és jelentéktelenebb volt. A budapesti delegáció 
nagy diplomáciai győzelemmel tért vissza Budapestre. Azok a hatalmak 
pedig, amelyeknek továbbra is szándékuk, vagy érdekük volt megsérteni 
az Egyesült Nemzetek határozatait, abban a tudatban készülhetnek akció-
ikra, hogy megtorlásra nem kerül sor. A magyar ügy ily alakulása kétség-
kívül hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek őszi közgyűlése 
végétért anélkül, hogy a nagy világszervezetben a nyugati hatalmak befo-
lyása erősödött volna. 

A mai nemzetközi politikában komoly győzelmet jelentő diplomáciai 
eredményeket meghatározott, széleskörű program és bátor kezdeménye-
zések nélkül elérni nem lehet. Minthogy országunk sorsa, sőt népünk 
fennmaradása is attól függ, hogy eredményes politikát folytat-e a jövőben 
a szabad világ, nekünk is mindent el kell követnünk, hogy egy határozott 
program megszülessék. 

Mit kellene egy ilyen programnak magában foglalnia? 
Először is tudomásul kell venni, hogy a harc az emberiség jövendő 

életformájának kialakításáért elsősorban ideológiai síkon folyik. Ideológi-
ai akciók és kezdeményezések ellen nem lehet csupán fegyverkezéssel, 
vagy avult diplomáciai módszerekkel harcolni. A szabad világnak be kell 
bizonyítania a demokrácia magasabbrendűségét. Be kell bizonyítania, 
hogy az emberiségnek békét, nyugalmat, szabad fejlődést, jólétet, a tech-
nikai vívmányok élvezetét, az elmaradottságból való kiemelkedést, biz-
tonságot és boldogságot nem diktatúrák, hanem csakis a demokrácia ad-
hat. Be kell bizonyítania, hogy az egyes emberek és a nemzetek szabad-
ság és jobb élet utáni vágyát csak a demokrácia elégítheti ki. Be kell bi-
zonyítania, hogy van haladás a világban, amely független a kommuniz-
mustól, vannak irányzatok, amelyek progresszívebbek, mint a kommu-
nizmus és e haladás a kommunizmust ma már nem radikális úttörőnek, 
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hanem akadálynak és reakciónak tekinti. Be kell bizonyítania, hogy a de-
mokrácia nemcsak egyes nemzetekre szabott életforma, hanem az emberi-
ség egyetlen vezérlő eszméje, amelynek egyetemességéért és győzelméért 
a szabad világ vezetői és tömegei éppoly bátran, elszántan és szervezetten 
tudnak harcolni, mint a kommunista vezetők a maguk diktatórikus ideo-
lógiájukért. 

Tudom, hogy ez így nagyon elvontnak látszik és ha ennél többet nem 
mondunk, nem tudjuk megértetni magunkat a veszélyeztetett országok 
népeivel, a kommunista elnyomás alatt levő nemzetekkel, elsősorban a 
két nagy kommunista ország, a Szovjetunió és Kína polgáraival, de a 
semleges népekkel sem. De, ha ezt az ideológiai programot gyakorlati 
feladatokra bontjuk föl és bebizonyítjuk, hogy a nélkülözés és az éhség 
előbb szűnik meg a demokrácia, mint a diktatúra győzelmével, iskolák, 
kórházak és más népjóléti intézmények előbb épülnek fel a szabad világ 
programja, mint a kommunizmus programja alapján, a külső és belső el-
nyomástól szabadulni akaró népek biztosabban juthatnak szabadságukhoz 
a demokrata, mint a kommunista hatalmak segítségével és a technika ál-
dásai előbb válnak a világ minden népének közkincsévé a demokratikus, 
mint a diktatórikus fejlődés alapján, akkor számíthatunk az emberiség 
megértésére az egész világon. 

Az ideológiai programmal gyakorlati politikai és gazdasági program-
nak kell párosulnia. A politikai programnak magában kell foglalnia az 
összes nemzetközi problémák megoldását. A szabad világ politikai prog-
ramját nyíltan, őszintén és bátran Kelet-Európával kell kezdeni. Célul kell 
kitűzni Kelet-Európa országai önrendelkezési jogának visszaállítását és ki 
kell dolgozni azokat a terveket, amelyeknek alapján ezt a célt a nyugati 
hatalmak elérhetik. A szabad világ kelet-európai programjának offenzív 
programnak kell lennie. Tudatára kell adnia az egész világnak, hogy nem 
oldódnak meg más nemzetközi problémák sem, nem lesz enyhülés a nem-
zetközi feszültségben és nem lesz megegyezés a lefegyverzésben, amíg 
Kelet-Európa ügyét nem rendezik. Bátran ki kell jelenteni, hogy naivitás a 
nukleáris fegyverek korlátozásával, vagy lefegyverzési programmal fog-
lalkozni mindaddig, amíg a nemzetközi politikának ezt a központi kérdé-
sét nem oldják meg. Csak azután kerülhet sor a nemzetközi politika más 
megoldatlan problémáira: a Távol-Kelet, a két Kína, a kettéosztott orszá-
gok egyesítése és végül a külső infiltráció megszüntetésének ügyére. A 
politikai törekvéseket erőteljes gazdasági programmal kell alátámasztani. 
Addig senkinek sem adhat megnyugvást az a tény, hogy a szabad világ 
egyes országai évről-évre gazdagabbak lesznek és Európában növekszik a 
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prosperitás, amíg a világ másik felében százmilliós tömegek az ezeréves 
nyomorúsággal küzdenek. Az emberiség jövőjének egyetemességére kell 
törekedni. A távol-keleti és dél-amerikai tömegeknek szegénységét nem 
egyenlíti ki Nyugat-Németország prosperitása és gazdagodása. A szabad 
világ politikai és gazdasági fellendítésének, az elnyomott nemzetek sza-
badsága visszaállításának, a nyomorban levő népek felemelésének tervét 
kezdeményező, hogy úgy mondjam provokatív programmá kell tenni. 
Csak így lehet eredményesen szembeszállni a kommunizmus dinamikus, 
jól átgondolt célkitűzéseivel és politikájával. 

Egy ilyen program megszületésével egyidejűleg meg kell szűnnie 
Nyugaton a félelem diplomáciájának. Az önkényuralmak természetéből 
folyik, hogy a diktatúrák vezetői mindig jobban félnek, mint a demokrá-
ciák vezetői. A diktatúrák vezetői tisztában vannak azzal, hogy háború 
nem lesz. Eléggé kiértékelték a Nyugat szándékait ahhoz, hogy nyugati 
háborús kezdeményezéstől félniök ne kelljen. Azt pedig a saját program-
jukból tudjuk, hogy ők maguk háborút indítani mindaddig nem fognak, 
amíg nem biztosak abban, hogy a háborút meg is nyerhetnék saját pusztu-
lásuk veszélye nélkül. A Nyugat tehát sokkal bátrabb politikát folytathat e 
tekintetben, mint a kommunista vezetők. A második világháború óta eltelt 
idő megtanított bennünket arra, hogy a kommunista vezetőkkel szemben 
csak erős szándékkal és elhatározással lehet eredményeket elérni. Mi, 
magyar emigránsok sokszor kijelentettük és ma is kijelentjük, hogy nem 
kívánunk háborút, de tapasztalataink arról is meggyőztek bennünket, 
hogy a háborút elkerülni csak határozott politikával és a háborús kockáza-
tok vállalásával lehet. 

Véget kell vetni annak az állapotnak, hogy az ellene végbevitt fait 
accomplik problémáival mindig csak a szabad világ foglalkozzék. A 
Nyugat is teremthetne fait accomplikat a Szovjetunió és Kína számára. 
Mi, menekült magyar politikusok, nem szívesen foglalkozunk a Nyugat 
tévedéseinek állandó felhánytorgatásával. De minthogy a világpolitika 
elkövetkező fejlődése nemcsak a mi hazánk és a mi népünk sorsát érinti, 
hanem az egész szabad emberiség jövőjére is kihat, legyen szabad az épí-
tő kritika szándékával a nyugati politika tévedéseiből folyó tanulságokat 
is levonni. Tartunk tőle, hogy a történelem nem fogja megállapítani, hogy 
a második világháború óta eltelt, kritikus esztendőken a nyugati politika 
és diplomácia mindenkori helyzetének magaslatán volt és a történelmi 
alkalmakat a szabad világ és a demokrácia javára mindig megfelelően 
használta ki. 
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Nézzük a Jaltai Egyezményt. Jalta mutatja a legvilágosabban, hogy 
nem elég, ha egy nemzetközi egyezményt az egyik fél a maga részéről 
pontosan betart; súlyos mulasztást követ el, ha nem kötelezi a másik felet 
is az egyezmény pontos betartására. A jaltai egyezménynek a szovjet 
kormány részéről történt megszegése a második világháború után azonnal 
nyilvánossá vált. Ki tagadhatja, hogy ebben az időben a nyugati hatal-
maknak még minden eszközük és módjuk megvolt arra, hogy a Szovjet-
uniót az egyezmény pontos betartására kényszerítsék? Súlyos árat fizet-
nek ma azért, hogy elhanyagolták a másik felet kötelességének teljesítésé-
re kényszeríteni. Nem kétséges az sem, hogy a nyugati világnak az atom-
bomba birtokában a második világháború befejezése után esztendők állot-
tak rendelkezésére ahhoz, hogy a Szovjetunió jogtalan hódításait, Kelet-
Európa elfoglalását és ezzel Európa kettéosztását visszautasítsa és meg-
szüntesse. 

Méltányoljuk, hogy a nyugati világ megmentette Iránt és Görögorszá-
got a kommunizmus hódításától. Amerika ezenkívül történelmi érdemeket 
szerzett a Marshall-tervvel és Európa gazdasági talpraállításával, mert 
ennek következménye lett azután, hogy Európában sikerült megállítani a 
kommunizmus terjeszkedését. De a kelet-európai szovjet hódítás tolerálá-
sa tragikus kiindulási pontjává vált a későbbi világfeszültségnek, az em-
beriség nyugtalanságának és boldogtalanságának. 

Nem használta ki a nyugati világ a Sztálin halálával bekövetkezett 
kedvező helyzetet sem. Ebben az időben erőteljes nyugati akcióval – béke 
veszélyeztetése nélkül – sokat lehetett volna javítani a világhelyzeten. De 
talán a legcsábítóbb és a legtökéletesebb alkalmat nyújtotta egy nagy 
nyugati győzelemre a magyar forradalom. A magyar forradalom alatt a 
Szovjetunió félelemmel és aggodalommal várta, mi lesz a szabad világ 
reakciója, mi lesz a szabad világ politikai akciója a magyar kérdésben. 
Sem a koreai béke, sem Indo-Kína kettéosztása nem okozott a világköz-
véleményben olyan csalódást, mint a nyugati politika akcióinak elmaradá-
sa a magyar forradalom idején. Nem tudjuk, nyújt-e a történelem hasonló 
alkalmakat arra, hogy a nyugati világ a maga készenlétét bebizonyítsa. 
Éppen ezért szükség van bátor, az egész világra kiterjedő nagy programra, 
hogy sem a Nyugat számára kedvező alkalmak, sem a kommunista kor-
mányok újabb provokációi ne érjék készületlenül a szabad világot. Ha a 
nyugati világnak a közeljövőben sem lesz határozott programja, ha nem 
ragadja magához a kezdeményezést, kedvező alkalmiak helyett újabb 
provokációkkal kell szembenéznie. A provokáció színhelyei adva vannak. 
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A jövőben elsősorban Vörös-Kína részéről kell provokációktól és kész 
helyzetek teremtésétől tartani. Kína pozíciója a kommunista egységen 
belül megerősödött, politikája a Nyugattal szemben pedig agresszívvá 
vált. Bandungban a kínai miniszterelnök még közvetlen tárgyalásokat 
javasolt az Egyesült Államokkal. A második genfi konferencia alatt Kína 
az Amerikával folytatott tárgyalásoknak nagyköveti színvonalról kül-
ügyminiszteri színvonalra való felemelését javasolta. A potsdami meg-
mozdulás és a magyar forradalom után Mao Ce-tung még liberális utak-
ról, az ezer virág ideológiájáról beszélt. Az elmúlt években azonban már 
Kína követelt erősebb szovjet politikát. Kína beszélte le a Szovjetuniót 
egy csúcskonferenciáról. Kína üdvözölte leghangosabban Nagy Imre ki-
végzését. S ma Kína vezeti az amerika-ellenes propagandahadjáratot. A 
jövőben a távolkeleti kommunista szubverziót Kína fogja irányítani, a 
kelet ázsiai országok nagyszámú kínai népességén keresztül, amelynek 
egy része rokonszenvez a pekingi rendszerrel. Sziám, Indonézia, Korea és 
más kelet-ázsiai országok lesznek a kínai kommunista ideológiai hódítás 
célpontjai. Kína növekvő külpolitikai ambíciójának senki sem tud határt 
szabni. Ha ez az ambíció nem nyer kielégülést nemzetközi diplomáciai 
területeken, ha Kína továbbra is ki lesz zárva a nemzetközi konferenciák-
ról, számolni kell azzal, hogy a kínai kormány maga igyekszik önmagára 
a világfigyelmet felhívni és valószínű, hogy a formózai kormányzat fel-
számolására Kína a közeljövőben ismét vissza fog térni. 

Amíg Kína mind erőteljesebben halad a teljes kommunizmus felé, ad-
dig a szovjet vezetők szemmelláthatólag egyelőre nem nagyon erőltetik a 
kommunizmus megvalósítását, sem a Szovjetunióban, sem a keleteurópai 
országokban. De tévedés lenne azt hinni, hogy ezzel hódítási, vagy előny-
szerzési szándékaikat is feladták. Talán úgy lehetne jellemezni a Szovjet-
unió mai politikáját, hogy sokkal inkább Oroszország, mint a kommuniz-
mus érdekeit szolgálja és a moszkvai vezetés Oroszországnak akar bará-
tokat és csatlósokat szerezni, Oroszország érdekében igyekszik a nyugati 
világ rendjét megbontani. 

Fel lehet tételezni, hogy a berlini akció a Szovjetunió olyan politikai 
akciója, amelynek elindításával nem a népszerűséget kereste, mert ezt az 
akciót a Németországtól való félelem diktálta. A berlini akció a Szovjet-
unió védekező lépése. Ázsia, Afrika és Dél-Amerika népeinek problémái 
azonban számos alkalmat kínálnak a Szovjetuniónak olyan akciókra is, 
amikor a szabadság és igazság nagy bajnokaként léphet fel és nyújthat 
segítséget a nyugati világ ellen. A kolonializmustól szabadulni akaró né-
pek támogatása, régi reakciós rendszerek, vagy diktatúrák elleni harcok 
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segítése, elmaradott országoknak jelentéktelen gazdasági segítség nyújtá-
sa, mind lehetőségeket kínálnak a Szovjetuniónak, hogy népszerűvé tegye 
magát Ázsia, Afrika és Dél-Amerika népei előtt. Az ilyen lépésekre és 
provokációkra fel kell készülnie a Nyugatnak. Ezért van szükség nagy, 
átfogó programra, rugalmas, dinamikus, kezdeményező politikára és az 
elmaradott népek gazdasági és politikai törekvéseinek támogatására. 

Egy céltudatos, dinamikus és kezdeményező nyugati politika nem nél-
külözheti a megfelelő propagandát és fölvilágosító munkát. Eddig a sza-
bad világnak nem volt az egész emberiség számára készült programja, 
nem voltak nagy, átfogó akciói és kezdeményezései, tehát nem volt mit 
propagálnia. A jó propagandának két fontos feltétele van. Az egyik, hogy 
pozitívumokat propagáljon, a másik, hogy képes legyen behatolni széles, 
nagy néptömegek tudatába. Az ellenfél hibáit hangoztatni önmagában 
nem elég. Ez negatívum és ehhez nem lehet híveket szerezni. Ha egyszer 
azonban a nyugati világ képes lesz megalkotni a jövő század nagy prog-
ramját, akkor jó propagandával, népbarát, haladó intellektüellek segítsé-
gével, ifjúsági csoportokon, széles néprétegek vezetőin keresztül százmil-
liós tömegek tudatába lehet beépíteni. 

Ezen a téren az emigráció hasznos tényezője lehet a szabad világ poli-
tikájának. A felvilágosító munkában az emigránsok önmaguk és népük 
példájával igazolhatják egy helyes nyugati propaganda igazságait. E te-
kintetben különleges helyzeti előnye van a magyar emigrációnak. A ma-
gyar forradalom hatása ott él még az egész világ közvéleményében. Kü-
lönösen élénk és erős a magyar forradalom iránti rokonszenv azokban az 
országokban, ahol az események lassabban követik egymást és hatásuk is 
tovább tart – Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. Ezekben az orszá-
gokban a hivatalos körök a keleteurópai emigránsokat fokozottabban 
megbecsülik, mint a nyugati világban. Amíg ugyanis a nyugati országok-
ban volt vezető kelet-európai politikusok alig találkozhatnak kormányel-
nökökkel, vagy külügyminiszterekkel és politikai érintkezéseikben csak 
az adminisztráció színvonaláig tudnak eljutni, addig Ázsiában, Afrikában 
és Dél-Amerikában államfők, kormányelnökök és külügyminiszterek is 
szívesen fogadják a volt kelet-európai vezető politikusokat. S minthogy 
az emberiség jövendő sorsának eldöntésében e földrészek sok százmilliós 
tömegeinek fontos szerepük lesz, a magyar emigráció ezeken a földrésze-
ken az általános kommunistaellenes küzdelemnek és a szabad világ felvi-
lágosító törekvéseinek hasznos segítője lehet. 

A magyar emigráció megfelelő politikai irányítással, még a pillanat-
nyilag kilátástalannak látszó nemzetközi helyzetben is, hasznos munkát 
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végezhet. A magyar emigráció, de főleg a forradalmi emigráció, az ottho-
ni társadalomnak úgyszólván minden rétegét képviseli. Vannak közöttünk 
politikusok, tudósok, írók, ifjúsági vezetők és itt vannak széles nagy nép-
rétegek, a parasztságnak, a munkásságnak és a polgárságnak a képviselői 
is. A feladatok elosztásával, a munka megszervezésével és koordinálásá-
val, valamint a kellő felkészültséggel a szabad világ társadalmának úgy-
szólván minden rétegéhez tudunk szólni. Minthogy a magyar forradalmat 
képviseljük, politikailag demokraták és progresszívek vagyunk. A szabad 
világ minden haladó mozgalmával szót tudunk érteni. 

Amikor azonban azt követeljük a szabad világtól, hogy alkossa meg a 
maga programját s vegye kezébe a kezdeményezést, akkor nem szabad 
elfeledkeznünk a saját programunkról sem. Ki kell dolgoznunk a magyar 
emigráció programját. Programunknak kétirányúnak kell lennie. El kell 
készítenünk egy politikai programot, amelyben bemutatkozunk a világnak 
Megmondjuk, kik vagyunk, mit reprezentálunk, miért harcolunk. Ennek a 
programnak nyíltnak, őszintének és a nemzetközi helyzettől, események-
től, lehetőségektől függetlennek kell lennie. Azután ki kell dolgozni egy 
munkaprogramot. Programunknak ezt a részét természetesen az adottsá-
gokhoz kell alkalmaznunk. Alkalmazkodnunk kell a politikai és az anyagi 
lehetőségekhez is. Ha megszületnék végre a szabad világ nagy programja 
az egész emberiség számára, a mi programunkat is ehhez kellene igazíta-
nunk a sajátos magyar viszonyok és lehetőségek figyelembevételével. Ha 
azonban egy ilyen nyugati programra a közeljövőben nem számíthatunk, 
akkor is meg kell teremtenünk a magunk munkarendjét, az általunk lemért 
lehetőségek mértékéig. 

Ez az eszmefuttatás nem teljes és nem tökéletes. A nemzetközi politi-
kai kérdések elemzése és egy általános nagy nyugati program megalkotá-
sának felvetése közben nem térhettem ki azokra a taktikai módszerekre, 
amelyek a jelenleg aktuális nemzetközi problémák megközelítéséhez 
vagy kezeléséhez szükségesek. A magyar emigráció feladatainak megem-
lítésénél nem javaslok programot vagy tennivalókat. Nem ez a célom. A 
szabad világ taktikájának megállapítása a diplomatákra tartozik, azokra, 
akik ma a nemzetközi politika színpadán szerepelnek. A magyar program 
megalkotása a mi dolgunk, emigráns politikusoké – de mindenkié, akit a 
politika érdekel, tehát az Új Látóhatár szerkesztőié, munkatársaié és olva-
sóié is. Én ezúttal csak képet akartam festeni a mai helyzetről, gondolato-
kat akartam fölvetni és egyes szempontokra igyekeztem ráirányítani a 
figyelmet. E rövid tanulmány hibájául lehet talán felróni azt is, hogy túl-
ságosan elítélő a Nyugat politikájával szemben és nem foglalkozik az 
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elnyomó kommunista hatalmak bűneivel, nem ülteti a vádlottak padjára a 
szovjet vezetést, amely a világ mai szerencsétlenségének okozója. De mi, 
emigráns politikusok, már úgy vagyunk népünk szenvedése okainak meg-
ítélésével, hogy minden igazságtalanságot, szószegést, kegyetlenséget és 
brutalitást természetesnek veszünk attól a hatalomtól, amelynek ez a lé-
nyege. Kevésbé hiszünk abban, hogy a moszkvai vezetés megváltozik, 
mint amennyire hinni szeretnénk, hogy a Nyugat inaktív politikája egy-
szer mégis aktívvá válik. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 

Tűz-tánc215 
Tűz-tánc. Fiatal költők antológiája. Szerkesztő bizottság: Darázs Endre, 
Győre Imre, Imre Katalin. Magvető, 1958. 344 oldal. 

 
A könyv genezise nyilvánvaló: néhány verseléssel foglalkozó fiatalember, 
aki politikai és színvonalbeli okokból kimaradt a ,,15 fiatal költő 105 ver-
se” című Simon István-szerkesztette antológiából, sértett önérzetét orvo-
solandó vaskos ellen-antológiát állított össze. Így jött létre a Tűz-tánc 
című gyűjtemény, amelyet Szegeden nyomtak mérsékelt példányszámban 
és színes borítólappal; ez utóbbin egy vaddisznófejű-strucctörzsű fekete 
árny (de az is lehet, hogy nagyított véglény) látható piros mezőben. A 
borítólap, s a grafomániával nem minden ok nélkül gyanúsítható szer-
kesztők névsora (Győre Imre, Darázs Endre, Imre Katalin) vegyes érzel-
meket kelt az olvasóban – s ezek az érzelmek az antológia alapos átta-
nulmányozása során még fokozódnak. 

A Tűz-tánc színvonala ugyanis úgy hullámzik fel és alá, mint egy ma-
láriás beteg lázgörbéje. Bizonyos értelemben ilyen váltólázas beteg ma az 
otthoni magyar költészet. Az 1957-es Simon-antológia „szolid” válogatási 
szempontjaival szemben a Tűz-táncban újra a kormányprogram előtti idő-
szak irodalomellenes szempontjai érvényesülnek. A régi sematizmus új 
köntösben lopakodik (mit! hivalkodik) vissza a színre, a Kádár-kurzus 
szükségleteihez alkalmazkodó kritikusok vastapsai közepette. Kéry Lász-
ló majdnem négykolumnás cikkében például (Élet és Irodalom, 1959 ápri-
lis 3.) mindössze néhány óvatos sor jut a könyv hibáinak említésére, a 
többi elismerően duruzsoló ismertetés. Pedig az antológia fiataljainak 
inkább lenne szükségük őszinte bírálatra, mint ügyesen prezentált 
semmitmondásra, inkább kemény szavakra, mint politikai meggondolá-
sok-sugallta magasztalásra. 

A Tűz-tánc átlaga jóval gyengébb, mint a már említett tizenötök anto-
lógiájáé. A 21 (szigorúan hímnemű) verselő közül a felénél is kevesebből 
lesz költő, s jelenleg körülbelül egyharmadjukat érdemes olvasni. Az az 
érzésünk, hogy a Györe-Imre-Darázs villámkáderező-bizottság mindenkit 
bevett az antológiába, aki csak jelentkezett, bár még így is van néhány 
olyan (az előbbi fiatalok antológiájában sem szereplő) költő, akinek nevét 
hiába keressük a kötetben, jóllehet fölényesen jobbak a Tűz-tánc átlag 

                                                           
215 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában. 
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költőinél (Tímár György, Simon Emil, Németh Ferenc, Stetka Éva). Még-
is: a Tűz-tánc érdekes gyűjtemény – a korpa közé itt-ott gyöngyök keve-
rednek, s a teljesen „reménytelen esetek” tőszomszédságában friss, mar-
káns tehetségekre bukkanunk. Mielőtt ezekkel külön-külön is foglalkoz-
nánk, hadd emeljünk ki két, az antológia egészére jellemző hangulatot: a 
kommunista apokalipszis és a szocialista-tudományos korszerűség hangu-
latát. Nyilvánvaló, hogy míg egyrészről Garai Gábor, Maróti Lajos és 
Nyerges András a tudományos korszerűség igényével lépnek fel, a kom-
munista apokalipszis víziója kínozza Győre Imrét (s egy bizonyos fokig 
Hársot és Ladányit). Ez a két egymással összefüggő, de ellentétes hangu-
lat – magatartás – elemzése adja meg a mai magyarországi helyzet kul-
csát, s az, hogy ez a két magatartás így egymás mellett létezhet, rámutat a 
status quo bűvös körébe zárt forradalom utáni diktatúra bizonytalan, fél-
engedményes jellegére. A mai Magyarország kompromisszum a tehetet-
lenségében megcsökönyösödött eszme (a párt hatalmi monopóliuma) és a 
mindig-változó valóság között. A Tűz-tánc költői közül a szocialista kor-
szerűség (a valóság) hívei írnak a jövőnek. 

Nézzük először az elrettentő példákat. Van ilyen bőven. Harminc éven 
felül valakit még mindig „fiatal költőnek” titulálni már nevetséges. Ennyi 
idős korára az ember általában vagy költő lett, vagy nem. A Tűz-tánc-ban 
szereplők közül (remélem, nem haragszanak meg e kis statisztikáért) 
1958-ban már tizenegyen meghaladták ezt a korhatárt. Közülük kerülnek 
ki azok az örökifjú papírpusztítók, akiket én legszívesebben h.j.h. – 
(vagyis hatóságilag jóváhagyott és hitelesített) fiataloknak neveznék. 
Ezek a h.j.h.-legények olyan kiválóságokkal képviseltetik magukat a Tűz- 
táncban, mint Csepeli Szabó Béla, aki 1951-ben még ezt írta: 

„A Kreml erkélyén,  
éberen a népek vágyain 
arcán mosollyal biztatón  
pipázván áll Sztálin...” 

(Máig sem tudom biztosan, hol is áll jóságos Sztálinunk; csak nem a 
népek vágyain?) Nos ugyanez a Csepeli Szabó itt hét verssel szerepel, s 
akit nem dühít fel olcsó, hatásvadászó és ugyanakkor zagyva frázisfitog-
tatása, az megérdemli, hogy olvassa. Egyik versében a nem-eléggé cse-
pülhető Csepeli folyónak képzeli magát, s már a vers elején „búsan és 
boldogan” felmorajlik, hogy aztán később ilyen ritkaszép képzavarokkal 
lepje meg az olvasót: 

„és növök egyre, mint hatalmas írás,  
melyből a mélység borzongató láza  
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szíveket dobál fel isten ablakára” 
Ilyet még a Magyar Úriasszonyok Lapja sem közölt volna annakidején. 

Csepeli nagydarab, erős ember; miért nem megy az ilyen fát vágni, vagy 
harangot önteni? (Több hasznát venné a népgazdaság.) 

Hasonló jelenség a karhatalmistává züllött Danyi, akiről (életrajzi 
jegyzetéből) kiderül, hogy a nagyimrés revizionisták nyomására bukott 
meg a debreceni egyetemen. Tanár nem lett belőle, de költő se lesz. Ad-
dig biztosan nem, amíg ilyen hasonlatokat vág az olvasó fejéhez: 

„Én fejekben oszlatok ködöt;  
rugalmas ám,  
sokszor visszalök” 

Szabolcsi Miklós a Kortárs 1959 márciusi számának 471. oldalán „ígé-
retes, továbblépésre kész költői arcélek”-ről beszél. Amilyen a kritikus, 
olyan a kritizált. Vagy ha lehet, még rosszabb. Danyi már a tizenötök an-
tológiájából is kilógott semmitmondó, gyatra verseivel; mi az ördögnek 
kellett ide is bevenni? (Csak nem azért, mert... Ne találgassunk.) A szoli-
dan rossz versfaragók kategóriájába tartoznak G. Szabó, Havas Ervin, 
Papp László és Simon Lajos. A kötet legostobább versének én Mezei 
András „Október 25, egyedül” című szerzeményét tartom. Ebből a vers-
ből kitűnik, hogy Mezei hogyan reagált a Parlament előtt lezajló ávós 
vérengzésre; azon morfondírozott, hogy ennek „a hibának” most mennyi-
re örülhet a reakció. Hitvány alak az ilyen, és ostoba, Különben a vers is 
rossz. 

Ebbe a korosztályba tartozik, de már rég nem „hájéhás” Garai Gábor, 
akit új verseskötetéért most József Attila-díjjal jutalmaztak. Tegyük hoz-
zá; nem érdemtelenül. Garai az utóbbi időben meglepő fejlődésen esett át. 
Az ügyes kisműves, aki sokáig csak körülírt, jóllátható versfeladatok 
megoldására vállalkozott, hirtelen merész kísérletbe kezdett: a mindensé-
get vágyta „versbe venni”, s máris túljutott régi önmagán. A Tűz- táncban 
közölt versei közül a régi, csiszolt korszak formai fegyelmében fogant. 
Akváriuminál talán nem jobb, de érdekesebb a Garai stiláris találékony-
ságáról tanúskodó, programadó igényű „Tűz-tánc”, amely egy-egy kevés-
bé sikerült részletével is figyelemreméltó alkotás. A ,,Tűz-tánc“ c. vers-
ben megvan a kötet mindkét újszerű hangulateleme: egyrészről az apoka-
liptikus látomásosság (amelyet Garainál az atomháborútól való félelem 
indokol), másrészről az emberi elme új rendért,vágyakozása, amely rend, 
úgy hisszük, nem a proletárdiktatúra végtelenségig meghosszabbított 
formája, nem is állandó harckészültségben lévő államkapitalizmus, hanem 
olyan Egyetlen Rend 
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” ... hol négymilliárdan  
elférhetünk e táguló világban” 

Ez – a hihetetlen sebességgel szaporodó kínaiak miatt – sajnos alig el-
képzelhető, de emberséges és szép gondolat. Ezt a filozófiai igénnyel pá-
rosuló szocialista humanizmust új elemnek nevezhetjük az 1956 novem-
bere utáni magyar költészetben, amely eddig jobbára az üldözők ritmikus 
„fogd meg!” és „szúrd, vágd” kiáltásaiból, valamint az üldözöttek és a 
velük szimpatizálók desztillált magány-verseiből állt. (Ne firtassuk, Garai 
érdeme mennyiben halványodnék el normális körülmények között, tehát 
ha megfelelő versenytársai lennének; ha a hallgatók, s a börtönbe zártak 
újra megszólalhatnának.) 

Garai minden versében mond valamit, amit érdemes meghallgatni; 
igaz, hogy ezt változó színvonalon teszi. „Új kor nyitánya” c. versében 
helyenként tudákos kifejezések, erőltetett rímek sértik a szemet (gravitá-
ció – meg nem másítható). Az „üzenet idegenbe” emigránsnak írt vers; 
szenvedélyes-érzékletes sodrású emlék-leltár Magyarországról, naívul 
kísérteties befejezéssel – ezt csak az nem mosolyogja meg, aki azzal jött 
el hazulról, hogy többé nem megy vissza, de ugyanakkor képtelen beil-
leszkedni a befogadó ország életébe. Ilyen is van, az igaz. De ránk, al-
kalmazkodó, s nem-beolvadó emigránsokra inkább az vonatkozik, kis 
változtatással, amit Garai magáról mond egy másik versében: 

„Múltad csak úgy lesz hagyaték s tanulság  
ha ki tudsz belőle lépni” 

Nem tudunk kilépni belőle. Az igazat megvallva, nem is akarunk. Mi 
tovább szeretnénk belőle lépni, nyugodtan és biztosan, melodramatikus 
honvágy és belső elmagyartalanodás nélkül. 

Az antológia középső korcsoportjában van két kommunista. Mindket-
tőt érdemes tüzetesebben szemügyre venni; egyikük, Győre Imre kórtani 
eset. Alaptulajdonságai: düh, szenvedélyes sértődöttség, pánikszerű érvé-
nyesülési vágy. Egyetlen élménye: a rettegés (s ennek reakciója: a retteg-
tetés). 

Győréből ez az élmény – konkréten a forradalom alatti, s utáni páni fé-
lelme – csinált költőt. Első verseskötete se szóra, se díjra nem volt érde-
mes; pártosságát annakidején Szüdi György kevesellte. Győre új versei-
ben a forradalom alatt szerzett félelem-élmény patologikusán eltorzult 
kivetítődése dominál. (Borzongását helyenként már-már ,,kéjes iszonyat-
nak” érezzük.) Innen az „addig üsd – a pártellenes elemet – míg megge-
bed” nem túl eredeti, ám könnyen népszerűsíthető gondolatán kívül a 
Tűz-tánc Györe-verseiben szereplő szétrugdosott bokák, kékre vert női 
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mellek, jégben fagyasztott és tűzben pirított hullák és emberroncsok. A 
kommunista végítélet Győre által kigondolt borzalmainak semmi közük a 
humanizmushoz; annál gazdagabb szadista-mazochista érzés-skálájuk. 
Győre kórképén felismerhetők a hazai ifjúsztalinisták üldöztetési mániá-
jának összes tünetei. Az otthoni társadalom gyűlöli, elszigeteli a györéket, 
s a viszontgyűlölet, az uszítás mámora nem elég ahhoz, hogy örökké 
egyensúlyban tartsa a kényszerképzetekkel küszködő elmét. Legőszintébb 
versében (Ó, Fiúk ...) ezt maga is bevallja: „öldösnek kölykök öregek – 
bőrömet borítják sebek – és el kell hullnom végül.” 

Győrét újabban formalizmussal vádolják odahaza. Van benne valami. 
Ahogy a hazai „kis apokalipszis” elmúlt, Győre nem tud miről írni: a Tűz-
táncban közölt „Szerelmes ének” nem más, mint formalista szógyötrés, 
politikai újsematizmus. Itt is előjönnek a szadista képek, de még ezek sem 
teszik a verset hitelessé.216 

A szektáns-szadista Győrén kívül még egy ifjúnak jósolnak nagy jövőt 
a hazai kritikusok, s ez Ladányi Mihály. Míg Győre fogcsattogtató harci-
asságával, Ladányi érzelgős álhumanizmusával hívja fel magára a figyel-
met. Ismervén Ladányi forradalom alatti viselkedését, kénytelen vagyok 
az objektív kritikus hűvös ítélete helyett ezúttal magánvéleményemet kö-
zölni: egy szavát sem hiszem el. Emlékszem arra a megrökönyödésre, 
mellyel a „Magyarország” című (azóta megszűnt) sztálinista hetilap egyik 
számát annakidején kézbevettem, s benne Ladányi Mihály „November 
napjai” című versét olvastam. Ebben a versben Ladányi iszonyattal ír az 
ávósok meglincseléséről, s ha jól emlékszem, november nyolcadikáról 
keltezi versét. Most a többi közt ugyanez a verse jelent meg a Tűz-
táncban. ..Költő ... szíved nem ilyen csodát várt” – sóhajt fel a kicsi Ladá-
nyi, s fázósan beburkolózik új, álhumanista szerepébe. Ugyanez a Ladá-
nyi 1956 november 3-án még az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság rá-
dióadójának (a gyengébbek kedvéért: Árpád-adó) volt az irodalmi vezető-
je, s arról írt verset, hogy miként védett egy házat az orosz tankok ellen, 
búsan, ámde hősiesen. Mármost én nem hiszek az ilyenfajta átalakulás-
ban. Ladányi vagy akkor hazudott, vagy most. Szerintem mindkét alka-
lommal. A „November napjaidban különben ez a kitétel szerepel: 

„Egy munkás fekszik a kövön hanyatt. 
Ki ölte meg? Talán épp a fia.” 

                                                           
216 Mindamellett nem tartom kizártnak, hogy Győre valamikor emberszabású verseket is 

fog írni. De törvényszerűen: amennyit nyer emberszabásban, annyit kell veszítenie 
pártos acsarkodásban. Gyengéd szadistáit csak tudathasadásos alapon létezhetnek. 



 

783 

Ladányinak eszébe sem jut, hogy a munkásokat főleg az ávósok ölték, 
meg a megszálló csapatok, Csepelen csakúgy mint Sztálinvárosban. Le-
het, hegy a hanyattfekvő „munkás” ÁVH-mundért visel; lehet, hogy egy 
ávós orvlövész lőtte le. A harmadik lehetőség, t. i. hogy a meggyilkolt 
ember annak a 216-nak az egyike, aki a forradalmi terrornak esett áldoza-
tul, azért valószínűtlen, mert Kádárék Fehér Könyveiben egyetlen mun-
kásfoglalkozású áldozatot sem találunk (helyesebben egyet, de az is bor-
bély217). Ladányi tehát így is, úgy is hazudik. Lehet, hogy most kommu-
nista – de alapjában véve: opportunista kispolgár, aki szeretne jól megél-
ni. Közepes tehetséggel, ügyesen, tetszetősen versel. De helyette mindig 
mások feszülnek ,,a század keresztjére”. 

A forradalom után volt egy időszak, amikor a szovjet tanknyomokon 
épülő új rendszernek olyan kevés híve, támogatója volt, s a gyűlölet úgy 
megsűrűsödött ezek körül is, hogy bátorság kellett ahhoz, hogy valaki 
Kádár-huszár legyen. Ebben a kezdeti időszakban az ifjúkommunista ro-
mantikus hősnek képzelhette magát egy egész nemzet dacos igazsága 
ellen kellett harcolnia. Fordított romantika volt ez, de romantika; s ennek 
a perverz romantikának a jegyében születtek Hárs György első „pártos” 
versei. (Hárs nem volt Budapesten a forradalom alatt; egy nappal a máso-
dik intervenció előtt érkezett haza Albániából, s később könnyű volt vele 
elhitetni mindazt, amit bizonyos fokig érdeke is volt elhinni). Hárs na-
gyon fiatal ember, indulatos és önfejű, de nem tudatosan becstelen. Ő írta 
a kötet egyetlen istenes versét, amely paradox módon istentelenül istenes. 
Hárs a prometeuszi ember konfliktusába éli bele magát; keresztény termi-
nológiát használ („Aláz tüzes keresztjén ... vagyok modern Sebestyén”) s 
bár maga is érzi Istennel való vitájának groteszkségét, ellentmondó voltát 
(„Gonosz fiad ... Nevedben, ellenedre szánta harcát”) – kiutat nem talál 
belőle. A most még keverék-hitű Hársban – én úgy érzem – egy potenciá-
lis mártír él, akit az ellenségnél százszor hamarább pusztíthatnak el önnön 
elvtársai. Ha Kádár és társai megbuknának, s visszatérne a teljes sztáli-
nizmus, Hárs vajon mihez kezdene? 

A Tűz-táncban szép versét olvassuk a Forradalomról, amelyet, ha száz 
év múlva az irodalomtörténész megtalál, nyugodtan az igazi forradalomra 
vonatkoztathatja: „kötődj meg népedben, Forradalom – eloldhatatlan és 
egyféleképpen”. De hisz én is ezt akarom. Kár, hogy Hárs nem biggyesz-
tett verséhez egy ilyesféle lábjegyzetet: „Én forradalmon a Kádár-féle, 

                                                           
217 Idsd: Október 23. New York, 1958 november 12. I évf. 10. sz. 
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szovjet csapatokkal támogatott szolnoki ellenforradalmat értem. A szer-
ző.” 

Hárson kívül, akit még politikai elvakultsága és önmámorosító verba-
lizmusa sem ment meg attól, hogy tehetséges legyen, a fiatalok középső 
korcsoportjából még két nevet írhatunk ide. Az egyik Kalász Mártoné 
(már a tizenötök antológiájában is szerepelt), aki a Tűztáncban néhány 
szép, új – bár Nagy László és Csoóri hatásától nem teljesen ment — ver-
sével jelentkezik, s a másik Maróti Lajosé, aki költőnek még botladozó, s 
bátortalan, de kísérletezőnek már bátor. Ezt nem rovom fel bűnéül; a kez-
dő költő szóalkímiája is vezethet meglepő eredményekhez. A Kortárs 4. 
számába írt vitacikke (Mai líra – modern líra) pedig oly értelmes, tiszta és 
meggyőző érvelésű, hogy nem csodálnám, ha az otthoni fiatal költőnem-
zedéknek éppen Maróti lenne majd teoretikusa és kritikusa. (Amennyire 
ez egy írásából és néhány verséből megítélhető, feltétlenül többet ért a 
költészethez, mint az ideológiai sündisznóállásából lesipuskázó Király 
István). 

Az új költői utakat kereső Maróti és az alig tizenkilencéves Nyerges 
András alkalmazza – Garai mellett – a leggyakrabban, s a leghelyénva-
lóbban az új tudományos (atomfizikai, mikrobiológiai és geometriai) kife-
jezéseket, valamint az egyes szaktudományok területéről merített képeket, 
hasonlatokat: a XX. század közepének új valóságelemeit. A költészet ne-
kik több írott szónál, mint Maróti mondja: morális tett. És szemléletük – 
különösen Nyergesé – azért korszerű, mert a tudományos-technikai kép-
zettség elválaszthatatlan benne az etikai (s gondolom: esztétikai) felelős-
ségérzettől. Úgy tetszik, ezeknek a fiataloknak a szocializmus többet je-
lent a termelt javak igazságos elosztásánál, az életszínvonal emelésénél, 
többet a villamosításnál és az atomfűtésnél – mert hisz szocializmus lehe-
tetlen a külső és belső erők egyensúlya nélkül, s az ember etikai felmaga-
sodása az általa elszabadított erők roppant méreteihez ezen egyensúly 
feltétele. 

Be kell vallanom, hogy a Tűz-tánc olvasásakor legizgalmasabb élmé-
nyem két teljesen ismeretlen költő, Nyerges András és az 1938-ban(!) 
született Simor András felfedezése volt. Nyerges mindhárom verse eredeti 
tehetségre vall; közülük a Ziháló nyár című a legjobb, bár az indító kép 
kissé mesterkélt s szükségtelenül bonyolult. De maga a vers jó. Hadd 
idézzem befejező sorait: 

„lassanként átszövődik szálainkkal  
az elkopott, régi vásznú rend,  
idegeink, a „másképp” magvai. 
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Hiába próbálják, nem sikerül minket 
egymás, és önmagunk ellen hajlítani!” 

Az egyetlen, amit sajnálunk, hogy Nyerges csak két részletet közölt 
hosszabb József Attila-verséből. Szívesen olvastuk volna több versét – s 
őszinte kíváncsisággal várjuk első kötetét. 

Simor spanyol-magyar szakos218 az egyetemen, s a modern spanyolok 
és délamerikaiak, főleg Neruda, hatottak mind szófűzésére, mind vers-
technikájára. Nyergessel összehasonlítva, kettejük közül ő a frappánsabb, 
de egyszersmind ő a tisztulatlanabb, a kiforratlanabb. Gyakran használ 
absztrakt főneveket birtokos szerkezet előtagjaként; ez néha lendíti, más-
kor lehúzza a verset. (Pl. ” ... a történelem szorzásainak – mi írjuk fel 
végösszegét”, de „A döbbenet – pengéje remeg – a rothadó tetemekben”) 
A „Két világ között” című költeményét a kötet legjobb versei közé számí-
tanám, ha Simor kijavítaná egy meglehetősen sablonos képét („Felhők 
közt a hajnal melle szerelemre ringó”) és a 28–32. sorban tűnődnék a je-
lenlegi megoldás pontatlanságán. Tudniillik világos, hogy mit akar mon-
dani a költő, de már „a proletárhit... Kése életünk kenyerébe vág” sem 
szerencsés hasonlat, melyet a közbevetett kérdés, – „Eljut e a jövő talajá-
ig?” –, nyelvtanilag és értelmileg is tovább komplikál. 

A Tűz-tánc elsősorban kordokumentum. Ami új benne, az egy mon-
datban összefoglalható. A középső nemzedék olyan fémjelzett nevei mel-
lé, mint Nagy László, Takács és Csoóri, most felzárkózott Garai Gábor, a 
legfiatalabbak közül pedig bíztató versekkel jelentkeztek Nyerges és 
Simor. Közöttük űr van, halvány tehetség-szikrák és pártos formalizmus. 
Nincs okunk a harangok félreverésére, de a Tűz-tánc verseinek átlagos 
színvonalát nem tartjuk kielégítőnek s ezért mindenekelőtt a minőségi 
szelekció megszigorítását javasoljuk a jövőbeni antológiák szerkesztői-
nek. S reméljük, hogy valami csuda folytán bátor, fiatal kritikusok is te-
remnek odahaza, akik kegyetlenül megmondják a véleményüket a felbur-
jánzó újdilettánsokról csakúgy, mint a harcos sematizmus rendíthetetlen 
bajnokairól. Meg azt is reméljük, hogy a tehetséges fiatalokat idővel 
nemcsak kiskunlacházai és péceli szerzői estre, hanem Párizsba és Lon-
donba is engedik majd utazni. 

 

                                                           
218 Nyerges is spanyol-szakos. Érdemes lenne külön tanulmányban foglalkozni a hazai 

spanyol érdeklődés lélektani gyökereivel. 
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MÁRER GYÖRGY 
„Tilinkó”219 

– Emlékek a fiatal József Attiláról – 
 

Amióta Baross Gábor, a „vasminiszter” vasútépítő és főleg vasúti tarifa-
építő politikájával hosszú időre elintézte, hogy Magyarországon minden 
út Pestre vezessen, költő is csak az lehetett, aki Pestre érkezett, illetve 
Pesten „beérkezett”. 

József Attila 30 évvel ezelőtt, 1929 tavaszán lett formailag is „pesti” 
költővé. Ekkor jelent meg ugyanis első kötete, amelyet már a fővárosban 
adtak ki: a „Nincsen apám, se anyám”. Persze valójában nem ezzel a 
könyvével jött meg, hiszen Pesten született s leginkább itt is élt, ha nem is 
a lapok hasábjain és a hivatalos irodalmi társaságokban, hanem inkább 
még a város peremén, lúgos mosókonyhákban, kukoricakenyérért ácsorgó 
végeláthatatlan sorokban a pékboltok előtt, majd egyre beljebb a módo-
sabb városnegyedek táján, míg csak egyszerre bele nem csöppent az élet 
közepébe, olyan természetesen, mintha mindig is ott lett volna. 

Próbálok emlékezni, hogyan is történt ez. Ő maga így mesélte el emlí-
tett kötetében: 

Lidi nénémnek öccse itt  
Batu khán pesti rokona,  
kenyéren élte éveit  
s nem volt azúrkék paplana;  
kinek verséért a halál  
öles kondérban főz babot –  
hejh burzsoá! hejh proletár! 
 én, József Attila, itt vagyok! 

Én ezt az érkezést így egyszerűsíteném le: egy szeles kisfiú, aki talán 
éppenhogy letette kezéből madárriasztó kereplőjét a kiszombori határban, 
berobbant a pesti flaszterre s onnan is mindjárt az irodalmi szalonokba, 
hogy tömzsi középső ujját felemelve elskandálja legújabb verseit, ame-
lyek ekkor még arról regéltek, hogy költő „a békességosztó este meleg 
kenyeréből egy karaj”, mert ekkor még nem „ültette el életét, mint a 
krumplit”. 

Akkor még Attila – vagy ahogy Luca nevezte: Tilinkó – nem hasonlí-
tott a csatamezők zörgőcsontú Petőfijére, inkább talán a boltozatos hom-

                                                           
219 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában. 



 

787 

lokú, csigás bozontú fiatal Beethovenre. Mongol metszésű barna szeme 
(ezért nevezte magát Batu khán pesti rokonának) ekkor még kandin bá-
mult bele az ismeretlen világba, ahol annyi új összefüggés, annyi játékos 
nagy rejtély tárul. Kölyökkutyás, játékos kedvű siheder volt még ekkor 
Attila és én ezt a képét szívesebben őrzöm, mint azt a másikat, az elkomo-
rult elméjű költőóriásét. Szívesebben látom úgy, ahogy jött, mint ahogy 
elment. 

Akkor a Lovag utca 3. számú házban lakott sógoránál, Makai Ödönnél, 
illetve nővérénél, Lüszi-nél (mert ekkor még ebben a „mondén” korsza-
kában, így szólították baráti és családi körben József Jolánt). A sógor és 
egyben gyám zárkózott, befelé fordult, halkszavú és hallgatag, fekete né-
zésű ember volt. Ha este hazajött (ki tudja honnan) és átment a szobán, 
ahol Lucy és Attila társasága tartotta tertulliáját, mintha felhő árnyékolta 
volna be az előbb még zabolátlanul ficánkoló szellem fényének pásztáit... 
Azután lassan mindenki búcsúzott (a felnőttek jelenléte mindig feszélyezi 
a gyerekek játékát), nyilván Attila is bevonult kis cselédszobájába és las-
san csend borult a lovag-utcai lakásra. 

Arra a húszesztendős Attilára emlékszem, aki uraságoktól levetett, a 
kelleténél két-három számmal nagyobb, lógó-leffegő ruhájában a leg-
újabb divat szerint öltözött világfi biztonságával parolázott államtitkárral, 
képviselővel, akadémikusokkal és egyéb „guvernamentálisokkar”, akik-
nek kaszinói pohárköszöntőket írt ünnepi alkalmakra egy húszasért. 
(Vagy tízesért? Nem emlékszem, mi volt akkoriban a „néger” valuta árfo-
lyama). 

Sokszor gondolkoztam már akkori gyanútlan biztonságán. A kölyök-
kutya csak addig bizalmas mindenkihez, még a száguldó autóhoz is, amíg 
nem jár pórul, nem támad „traumája”. Attila ebben az időben úgy közele-
dett mindenkihez, annyi bizalommal, jóhiszeműséggel, gyanútlansággal, 
mint akinek soha semmiféle rossz tapasztalata nem volt az életben. Gon-
doljuk meg: ugyanaz az Attila volt ő, akinek nem sokkal később már gyó-
gyíthatatlan mély sebei szakadtak föl. 

Milyen hám borította sebeit ezekben a derűsebb napokban? Még nem 
volt „az a meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, se apja, ki tudja, 
hogy az életet halálra ráadásul kapja”. Azt, hogy egy-egy iskolai osztály 
között addig hol trafikos fiú volt az EMKÉ-ben, hol csőszinas az alföldi 
búzamezőkön és más efféle, játékos kalandként fogta föl s nem a „meglett 
ember” dolgainak. Ekkor még egészséges, kerekképű kamasz volt, erős, 
békázó izmokkal, dalos kedvvel, nevető éhségekkel és... ekkor még sok, 
sok szeretetben volt része. Mondhatnám, szinte „belehuppant” a szeretet-
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be, lányok anyáskodó, idősebb írófajták bátyáskodó szeretetébe: lehet, 
hogy ez az őt elöntő szeretethullám volt az, amely eltokosította a sebeket, 
amelyek ekkoriban talán csak „fibrosis” formájában mutatkoztak volna 
valamely réteges röntgenfelvételen. 

Ekkor már és ekkor még nem meredt rá az önfenntartás kötelezettsége 
és felelőssége. Nem volt senkinek a vetélytársa, legfeljebb védence. El-
lensége sem volt, hiszen ekkor még senkinek sem adott megbocsáthatat-
lanul nagy ajándékokat. 

Ebben az időben csak egy alkalommal láttam riasztóan elborulni. Ak-
kor írta a Fiatalasszonyok énekét és megmutatta nekem meg közös, zseni-
ális barátunknak, Pintér Ferinek. A Városmajorban bandukoltunk hárman, 
ősz volt,, az avaron tapostunk, úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett vol-
na. Attila eldörmögte a verset a maga egyedülvaló ütemező modorában és 
mi azonnyomban megtanultuk. Pintér Feri 190 centiméteres, robusztus 
alak volt, magam meglehetősen cingár és alacsony fiú. Groteszk jelenet 
lehetett: mentünk egymás mellett „sasszézó” léptekkel, egy hosszú és egy 
rövid ember, keresztbe fontuk kezünket, ahogy a gyerekek teszik, amikor 
a „Túrót ettem, tejfelt ettem, az árokban hemperegtem” nevű csoszogó-
csücsülő játékot játsszák, és táncoltuk, énekeltük a vers ritmikus szövegét: 
„Gömbölyödő kis hasunkat nézegetjük hajnalban”. Attila mellettünk ol-
dalgott, ránk nézett és ahogy előbb átszellemülten a saját hangjától és a 
vers újra való átérzésétől csillogó szemmel várta a baráti kritikát, most 
megrökönyödve ismerte föl a másfajta szemlélet lehetőségét. Attila elbo-
rult és többet egy szót sem szólt aznap. Nem is védte igazát, pedig mindig 
szenvedélyesen vitatkozott, ha hitte, hogy igaza van. Ezekben a pillana-
tokban elvesztett valamit a hitéből. 

Ma már fáj a visszaemlékezés, de akkor magunk is fiatalok voltunk, 
hadüzenetben minden volt hittel és szentséggel, megdönteni készülvén 
nemcsak a rendet, de minden lehetséges más rendet is: a Rendet általában. 
És nem tűrhettük az effajta szívbizseregtető idillt a családi ágyban, ezért 
kellett beletáncolnunk háromnegyedes ütemben. 

De mondom, ezt az egy epizódot kivéve, ebből az időből egyetlen ri-
asztó jelre sem emlékszem. Mindnyájan habzsoltuk világmegváltónak hitt 
felfedezéseinket. A háború utáni első éveket éltük, a „weimari Európa” 
éveit (mert nemcsak Németország volt „weimari” ezekben az években, 
hanem egész Európa) és magunk is rúgtunk egyet a régi világ omló falá-
nak köveibe, hogy gyorsabban görögjenek le a mélybe. 

Balogh Vilmánál, Walleszéknál, Berend Miklóséknál zsebkendővégről 
verspárbajokat vívtunk egymással... Hajdú Henrikkel megcsináltuk a Kék 
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Madár nevű ellen-Nyugatot (azt hiszem csupán csak két száma jelent 
meg) ... A Centrálban kinevettük Hevesy Ivánt, aki mindennap pontosan 
reggel kilenctől tízig írta Wagner-tanulmányait és mindig tíz „flekket”. 
Mi az ihlet emberei voltunk, akkor írtunk, amikor „ránk jött”, néha hajnali 
három órakor, néha délután négykor ... A Modern kávéházban Tóth Ala-
dárral, Szőnyi Istvánnal, Bor Pállal vitáztunk, Attila, a nagy vitázó mindig 
az élen. 

De nemcsak a „magunkszőrűekkel” folytattunk eszmecseréket, felke-
restük odúikban az öreg medvéket is és számonkértük tőlük, amit valaha 
is, egy-egy könnyelműbb percükben ígértek. Már nem emlékszem minden 
látogatásunkra, de halványan felrémlik a múltból Szabó Dezső nagy 
könyvtárszobája, az egyik asztalon a római Antonius mellszobra állt 
(nyilván a hasonló arcéi miatt) ... Kosztolányi puha perzsaszőnyeggel 
borított pamlaga, az íróasztala mögött, – ide dőlt le munka közben, er-
nyedten, hogy tovább szője a vers kelméjét... Sebestyén Károly hatalmas 
„elnöki” íróasztala, amely mögött faragott támlájú karosszékben ült, hát-
tal a fénynek, míg bennünket a világítással szemben ültetett le, mintha 
gyóntató pap lett volna, holott mi jöttünk azért, hogy vallassunk.. . És 
még vagy féltucat látogatás. Véleménykutatás és számonkérés: szociográ-
fia a magas szellemi rétegekben! Vajon ki tud ma már Attilának erről a 
különös vállalkozásáról? 

Eddig nem igen szellőztetett kis adat Attila életrajzából az is, hogy vol-
tak kispolgári percei, amikor ilyen kuplékat dúdolt kórusban Lucyvel, 
Etussal és sógorának húgaival, a Makai lányokkal: „Ja die Blanka, Ja die 
Blanka, in der Zsivnosztenszka Banka”, meg „Unberufen, toj, toj, toj”. 
Azt is el kell mondanom, hogy tőle tanultam pókerezni. Atilla, ha rásza-
badult, szenvedélyesen kártyázott és tudott is kártyázni: nagy kombináci-
ós képessége volt, elég jól sakkozott. (Ki ne emlékeznék Nagy Lajossal 
vívott végtelen sakkcsatáira a Japánban, ahol néha Flóra kibicelt, ha ép-
pen nem „teszt”-jeinek jelentőségét magyarázta a tudományos játékok 
iránt annyira fogékony Attilának). 

József Jolán is említi Attiláról írt nagy könyvében, hogy ha sógorával 
összekülönbözött, akkor „világgá” ment otthonról és gyakran nálam kö-
tött ki. Miért különbözött össze? Makai rendes ember volt, végre is ő 
emelte ki Attilát a nyomor poklának legalsó bugyraiból, de a maga mód-
ján volt rendes. Sokáig nem tudott felmelegedni a furcsa kis proletárgye-
rek iránt és például szerette volna, ha a gyerek, aki az ő kenyerét ette, 
köszön neki, ha meglátja, vagy legalább is egyszer napjában. Attila vi-
szont nem köszönt. Egyszerűen nem tudott köszönni. Vannak ilyen gátlá-
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sok a gyerekeknél. S ez a gátlás Attilánál megmaradt akkor is, amikor a 
huszadik évében járt. Egyszer ezen szólalkoztak össze. 

Akkor Attila beköszöntött nálunk. Csomagja nem volt, csak kopott ru-
hája, amelyet viselt és rongyos inge, amely foltozásra várt. Feleségem ki 
is mosta, meg is foltozta az inget, amit Attila azzal hálált meg, hogy mo-
sás, vasalás és ebédfőzés közben verseket mondott. A magáét, Balassa 
Bálintét, Csokonaiét. Az egész magyar irodalmat betéve tudta a Halotti 
beszédtől kezdve. Két-három napig tartott a kirándulás, akkor azután ha-
zasomfordált újra a Lovag utcába. 

Nem tartott haragot soha. összekülönbözéseiről úgy beszélt, mint va-
lamely mulatságos kalandról, mint mindarról, ami később egyszerre csak 
elkomolyult benne. Hogyan, miként, mikor? Annyi bizonyos, hogy bölcs 
mosolya önváddá, mardosó lelkiismeretfurdalássá változott és a végzet 
valahol elindult. De akkor, azokban az első „pesti” években még tudott 
szívből nevetni és tudta értékelni, hogy igenis hozzátartozik egy sereg 
emberhez, hogy barátai, rajongói, hívei vannak, tudta, hogy nemcsak jus-
sa van a szeretethez, hanem része is van benne. 

Amikor negyvenötben utcát kapott Pesten, rossz érzés fogott el. Mikor 
utcájában jártam, úgy éreztem, mintha a testén taposnék, úgy éreztem, 
kockát vetettek az ő köntösére is. Fájt, hogy közemlék lett belőle, messzi 
emlék, aki valamikor, amikor még nem volt se marxista, se freudista, se 
cionista (mert egy időben az is volt), se uraságoktól levetett gúnya viselő-
je – testi ruháján kívül, ami éppen rajta volt –, hanem egy egyszerű, ked-
ves, jókedvű csavargóféle, aki ragyogó arccal szavalta bögrében fortyogó 
verseit és bízott abban, hogy az idő valamilyen izgató jót hordoz méhé-
ben. 
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NAGY LÁSZLÓ 
Önkritika220 
Edgar Morin: Autocritique, Julliard, Collection Lettres Nouvelles, Paris 
1959. 

 
Edgar Morin most megjelent „Autocritique” – „önkritika” – című könyve 
egy fiatal francia újságíró és író önéletrajza, vagy, ha úgy tetszik, vallo-
mása. Morin, mint hazája szellemi elitjéből oly sokan, kommunista volt. 
Aztán lassan kiábrándult. Ma már nem kommunista. Kalandja alapjában 
véve nem különleges. Sokan jártak már előtte ezen az úton és sokan írták 
már meg élményeiket. Morin könyve mégis figyelemreméltó munka. Tu-
domásom szerint, ő az első a volt kommunisták, sőt sztálinisták közül, aki 
feleletet ad arra a kívülállóknak érthetetlen rejtélyre: miként lehetséges, 
hogy egy higgadt gondolkodású, az átlagosnál jóval műveltebb ember a 
szellemi prostitúció útján odáig jusson, hogy a feketére azt mondja fehér 
és szemrebbenés nélkül állítsa, hogy kétszer kettő az öt. 

Morin, mint a háborús nemzedék sok tagja, a német megszállás idején, 
az ellenállási mozgalom révén került kapcsolatba a kommunista párttal. 
Tudatosan lett kommunista és a „vörös áfium”-mal való beoltást világos 
fejjel, a mindennél fontosabb győzelem érdekében fogadta. Ettől kezdve a 
kommunista elmélet és gyakorlat minden ellentmondását egyszerűen 
„szükséges rossz”-nak minősítette. A felszabadulás után hivatásos pártúj-
ságíró lett. A konszolidált viszonyok között azonban már sokkal nehezeb-
ben viselte el a politikai irányvonalhoz való hűséggel járó megaláztatást. 
Eleinte csak kulturális kérdésekben támadtak kételyei, de a kommunista 
skolasztika vastag páncélja ebben az időben még megóvta hitét az eszétől. 
Míg a háború alatt a „győzelem érdekében” tudatosan fogadta el a rendkí-
vüli intézkedések szükségességét, most a szocializmus elkerülhetetlen és 
végleges győzelmével kezdte maga előtt igazolni a kötelező hűséget. Mint 
ismeretes, a kommunista mozgalomban békeidőben a „hidegháború” 
szolgáltat ürügyei az örökös statárium fenntartásához. Ha a párttag elfo-
gadja azt a nézetet, hogy tulajdonképpen háború van, csak nem lőnek, 
automatikusan elismeri, a „rendkívüli intézkedések”, a hadiállapotban 
szokásos „szükséges rossz” jogosultságát. Morin művelt és okos ember. 
Amikor megbízható forrásokból értesült a szovjet koncentrációs táborok 
gazságairól, természetesen nem hitte el a hivatalos cáfolatot, de a maga 

                                                           
220 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában. 



 

792 

megnyugtatására „enyhítő körülményeket” keresett. Ilyeneket: mit számít 
néhány millió áldozat az igaz ügy, a szocializmus érdekében, amikor a 
téves ügy, a kapitalizmus több millió áldozatot szedett és szed ma is. Az 
effajta érvelés azután szinte automatikussá vált nála, nehogy a független 
gondolkodás napi munkájában akadályozza. „Értelmem – írja egy helyütt 
– mint valami óríáspók igazolásokból szőtt magyarázat-hálót gombolyí-
tott a puszta tények köré és végül is görcsbe merevítette őket. Ott álltak a 
tények, láttam is őket, csak éppen nem szólalhattak meg.” 

A tények azonban mégis erősebbeknek bizonyultak és lassan gondol-
kodásra kényszerítették. A gondolkodás pedig minden hívőnek életveszé-
lyes vállalkozás. A Tito-ügy, majd a Rajk-per idején az iskolás érvekből 
ötvözött páncél már alig nyújtott védelmet a tények fenyegető támadása 
ellen. De Morinnek még ekkor sem volt elegendő bátorsága, hogy a kö-
vetkezményeket levonja. Ha támadtak is kételyei, az észérvek ellen felvo-
nult a szív: „elhagyni a pártot, amikor, bajban van?” ... és maradt. Maradt 
a pártban, de már nem rejtette véka alá gondolatait. A francia kommunista 
pártnak nem állnak rendelkezésére olyan hatásos eszközök az „elhajlók” 
ellen, mint társainak a vasfüggöny mögött. Akasztófa, vagy legjobb eset-
ben börtön helyett a pártból való kizárással végződött Morin kommunista 
kalandja. Kinn aztán elcsodálkozott, hogyan bírta ki oly sokáig. Ez azon-
ban mitsem változtatott a tényen, hogy kibírta, pedig semmilyen anyagi 
vagy más előnye nem származott párttagságából. Viszont ma sem bánja, 
hogy kommunista volt. Sőt, bizonyos szomorúsággal, minden keserűség-
től mentes melankóliával gondol a pártban eltöltött évekre. Valahogy úgy 
érzi magát, mint az elhagyott vőlegény, aki ugyan világosan látja, hogy 
szerelmének tárgya szajha volt, de azért mégsem tudja a kalandot meg 
nem történtté nyilvánítani. Az első szerelem élménye csak egyszer adódik 
az ember életében. Ez pedig, mint mindenki tudja, egészen más, mint a 
többi... 

A ragyogóan megírt önéletrajzon kívül a kötetben több kitűnő elemzést 
is találunk. Közülük talán az a legfigyelemreméltóbb, amelyben megvizs-
gálja, miként vált egy, a vallás kritikájából kiinduló eszme vallásfilozófi-
ává, sőt vallás nélküli vallássá. 

Különös értéke Morin könyvének, hogy célja nem az önigazolás. 
Semmit sem bánt meg. Azt sem, hogy kommunista lett, azt sem, hogy 
hátat fordított a kommunistáknak. A könyv nem a megtérő bűnös képmu-
tató mea-culpázása. Mégcsak sikerre sem törekszik azon a piacon, ahol az 
effajta könyveket árusítják. Egyszerűen „átadja tapasztalatait” és így pró-
bálja megtakarítani olvasói számára az általa átélt kalandot. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Még egyszer a Walesi bárdokról221 

Gömöri György az Új Látóhatár 1959 március-áprilisi számában „A 
Walesi Bárdok” eredetével foglalkozva azt írja, hogy: 

Feltűnt neki Arany János balladájának hasonlósága Thomas Gray „A 
Bárd” című, 1757-ben írt (helyesebben kiadott!) pindaroszi ódájával. Tü-
zetesebb vizsgálat meggyőzte, hogy Aranynak valószínűleg ez a vers adta 
A Walesi Bárdok első gondolatát. 

A két költő által felhasznált monda eredetére „most végre fény derült” 
Neville Masterman walesi irodalomtörténész kutatásában, amely kimutat-
ja, hogy a bárdok lemészárlása: történelemhamisítás, egy Sir John Wynn 
nevű walesi ember, Carnarvon grófság sheriffjének a koholmánya. 

Kutatás közben Gömöri rábukkant Elek Oszkár tanulmányára az Iroda-
lomtörténet 1912-es folyamában; ez a dolgozat – írja Gömöri – már a 
közvetítő művekről is tud, amelyeken át Gray ódája s az akkor még cáfo-
latlan monda eljutott a magyar költőhöz. Summa summarum Arany János 
,,a rendelkezésére álló nyersanyagból: Gray közepes verséből és néhány 
kiegészítő adatból elsőrendű verset írt.” A cikk végén még kitüntetőbb 
jelzőkkel borítja el: magyar valóságnak, örökké igaz balladának nevezi. 

Gömöri közlését két pontban helyesbítenem kell, következtetésével 
pedig vitába szállók. 

Arany János összes Műveinek tüneményes kritikai kiadása 1951-ben 
jelent meg, az Akadémia költségén. Voinovich Géza, a legnagyobb Arany 
szakértő, évtizedeken keresztül irodalmi hagyatékának örököse és túl fél-
tékeny kezelője gondozta. Az első kötet (Kisebb Költemények) 272–275. 
lapján áll a vers, 503–505. lapján vannak a jegyzetek. Ezekben Voinovich 
kitér Elek Oszkár tanulmányára és felsorolja a Gömöri által említett egy-
két forráson kívül Arany számos feltehető és idevágó összes olvasmányát. 
Egyetlen kalász se maradt heverőben az ihlet-nyomozás letakarított táblá-
ján. Azon a területen egyszerűen nincs mit kutatni, se tüzetesen, se anél-
kül. Gömöri nyelvész volt a budapesti egyetemen, naponta hozzáférhetett 
az új teljes Aranyhoz s felüthette az 503. lapon, a mű két londoni köz-
könyvtárban is megvan, balladai nyelvvel szólva Angolhonban is játszva 
hozzá lehet férni, többek közt abban a British Museumban, ahol rábuk-
kant Elek Oszkár tanulmányára. Félig nyitott ajtón csak-csak érdemes 
még kopogtatni, de minek dörömbölni tárt kapun? 

                                                           
221 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában. 
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Mit szól azonban a magyarországi olvasó, ha kezébe kerül az Új Látó-
határ – már pedig kezébe kerül – s megtudja Gömöritől, hogy „most végre 
fény derült” a monda eredetére? A beavatottak elszontyolodva azt gondol-
ják, hogy a cikkíró Angliában, tehát a helyszínen tizenegy évvel elmaradt 
a tudományos élettől, a tájékozatlanok megtévesztve fűt-fát megmozgat-
nak, hogy hozzájussanak Neville Masterman írásához, amely most kivon-
szolja az igazság fényére a koholmány titkát! 

Masterman tanulmánya tizenegy évvel ezelőtt jelent meg a „The Welsh 
Review”-ban (vol. VII., no 1. Spring, 1948) s nemcsak a monda mulatsá-
gos eredetével foglalkozik, hanem Arany balladájával is: említi a 
Voinovich és Elek Oszkár által felsorolt forrásokat, tehát Gömöri itt már a 
harmadik helyen könnyűszerrel rájuk bukkanhatott, végül bemutatja a 
vers angol átköltését. Szó esik Masterman cikkében, akárcsak Gömörinél, 
hogy Arany nem beszélt határozott valóságként a bárdmészárolás mondá-
járól, viszont nagyon helyesen hallgat a Gömöri cikkében említett belső 
rímek hasonlóságáról, mivel Graynél mindössze háromszor bukkan fel, 
Aranynál ellenben a ballada gerincoszlopának a tartozéka. Vasfüggönyön 
innen és túl még ma is van kötelező tudományos erkölcs, amelyhez Nyu-
gaton jelenleg könnyebb ragaszkodni, mint a pártszajkóknak kiszolgálta-
tott Keleten. Gömöri nyelvész és irodalomtörténész, tisztában van ennek 
az erkölcsnek könyörtelen nemzetfölötti szabályaival. Cikke nem említi a 
Neville Masterman féle fölfedezés közlési évét, hallgat Aranyra vonatko-
zó részéről, a vers játszva megtalálható és közhelyszerű forrásairól írva 
pedig azt a látszatot kelti, mintha tüzetesebb kutatásokat végzett volna az 
eredet körül. Eljárása vagy elszomorítóan felületes vagy megtévesztő, de 
mindenképpen menthetetlen. 

Idáig a két tárgyi helyesbítés. Szabad vitának vethető alá viszont, mert 
egyéni ítéletemre támaszkodik, visszautasító felfogásom a két vers belső 
hasonlóságáról. S e tagadásban Neville Masterman professzorral is szem-
benállók. 

Thomas Gray (1716–1771) bonyolult eset. Elégiája egy falusi temető-
ről kétszáz esztendő óta százezreket, ha nem milliókat kísér ez elemi isko-
lától a sírig. Holott egyébként kicsiszolt kultúrájú, szűk baráti körnek írt, 
nem gondolt publikálásra, két pindaroszi ódája (egyike a szóbanforgó „A 
Bárd”) vég nélküli megmunkálás után negyvenegy éves korában jelent 
meg egy lord magánsajtóján s görög mottóval riasztotta vissza a beavatat-
lanokat. Egyik levele szerint a költőt az érdekelte csupán, hogy mit szól-
nak hozzá Cambridgeben a rosszmájú, ráérő tanárok, „mes confreres, the 
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learned”. (Persze amikor az ódák szélesebb körben csakugyan megbuk-
tak, vérig sértődve elnémult). 

Visszahúzódó, érzékeny, idegbajos ember volt, tele fóbiákkal; beteges 
rettegését a tűzveszélytől egyszer komisz tréfára használták ki a 
cambridgei diákok. Szétágazó, mérhetetlen tudása gyöngybetűs töredé-
kekben porosodott agglegény szállásán az egyik kollégiumban s folyama-
tos jegyzetekkel kísért olvasmányairól mindössze néhány kristálycsepp 
vált le: a versei. Kortársai egy tucatot se ismertek, mi se sokkal többet 
ismerünk. 

Gray kitűnő hellenista volt, mint minden tudós költő (mint nálunk Ba-
bits, akire természetében is emlékeztet) s át akarta ültetni angolba a pin-
daroszi ódát. Igen ám, de ugyanakkor az elsők közt bukkant a „barbár és 
hősi előidők”-re, lelkesült a középkorért, a „bárdolatlan gót” emlékekért, 
a skandináv és kelta költészetért, pogány bárdokért s azt hiszem, a legelső 
volt, aki tervezett, de persze félbehagyott irodalomtörténetében a hazai 
ősköltészettel is foglalkozni akart. Terjedőben volt a borzongó kíváncsi-
ság az uralkodó racionalizmus védetlen és megvetett határszélein; költők 
és műkedvelő régészek lábukat mártogatták abba a háborgó tengerbe, 
amelynek a következő nemzedék már a habokkal viaskodó szabadúszója 
volt. A félénk érzelmi lábmártogatásnak preromantika a neve; Szerb An-
tal huszonöt-harminc év előtt preromantikusan lelkes tanulmányt szentelt 
a korszaknak. 

,,A Bárd” is ilyen régészkedő kísérlet, amelyben az angol Augustus-
korszakra kötelező görög-latin műveltség tikkadt vonzódással megkör-
nyékezi az ízlés pokoltornácába letaszított s félig elfelejtve senyvedő bar-
bár emlékeket. Ha volt valaha költő, Gray volt az, aki megpróbálta Izlan-
dot az antik Thébával, Homérost Ossiánnal párosítani közös vers-igában. 
Telhetetlen olvasói szenvedélyén felül környezete is erre ösztönözte. 
Angliában hajdan minden esztétikai forradalomnak egy műkedvelő főúr 
volt a parancsoló kútfeje: a szigorú klasszicizmusé Burlington, a gótikus 
felújulásé Horace Walpole. Már pedig Walpolenak a közrangúak sorából 
éppen Thomas Gray volt a nehezen kezelhető, de kitartó barátja s olaszor-
szági utitársa. ,,A Bárd” is Walpole sajtóján jelent meg, fényűző kiadás-
ban. 

E háttér ismerete nélkül nem sokat érthetünk a tudós versből. Mert tu-
dományosnak aztán tudományos a javából! Harmincöt jegyzet van ráag-
gatva a norvég ódáktól Raffaellon át Derby grófság madártanáig. Maga a 
szöveg meg indián tollazatot visel helyi zamatú szavakból: Cambria, 
Snowdon, Conway, Hoel, Llewllyn, Cadwallo, Úrien, Plinlimmon, Arvon 
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és így tovább. Nem csoda, ha Doktor Johnson, a szemellenzős, de az el-
lenzők közt mélyre pillantó korabeli kritikus bonyolult játéknak tartotta a 
verset, amelyből nem derül ki sem erkölcsi, sem politikai igazság. 

Gray verse egyébként a múltba teszi a dalnokmészárlást. A hírmondó-
nak megmaradt ősz bárd egy szirtfokon a lefolyt mészárlástól felbőszülve 
átkokat szór a királyra s megjövendöli Edward vérvonalának szörnyű sor-
sát a trónon: királygyilkosságokat, a Rózsa-háborúkat, majd a gaztett ki-
engesztelését, amikor a walesi eredetű Tudor család kerül Anglia uralko-
dó székébe. Egyéni vonzódásból, gavallériából, Shakespeare-rajongásból, 
a jó Isten tudja miért, Gray a dinasztiaalapító két Henrik helyett I. Erzsé-
betben magasztalja fel a Tudorokat az óda végén; választásával szívből 
egyetértek. 

Gömöri közepesnek mondja Gray ódáját. Minden, csak nem az. Rá le-
het fogni, hogy olvashatatlan, zsúfolt, tudálékos – maga a költő is ironi-
kusan odavág egy levelében a jegyzeteinek –, de nem közepes és nem 
jelentéktelen. Ez a vers a nagy lírai átváltozás egyik legkoraibb és legér-
dekesebb példája a 18. században. 

De az elmondottak után lelki nyugalommal hozzátehetjük, hogy ponto-
san az a fajta vers, amely a feldolgozott közös téma ellenére semmikép-
pen sem ihlette, nem ihlethette Arany Jánost. Ellenkezőleg! Ismerve a két 
költőbárd népi stílusforradalmának esztétikai hitvallását, amelyet Petőfi 
Aranyhoz intézett első s méltán híres levele pár mondatban tökéletesen 
összefoglal, Gray verse egyenesen elrettentő példa lehetett a számukra. 
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HANÁK TIBOR 
Gondolatok a hitvédelemről222 
(válasz Komáromi Istvánnak)223 
 
A vallásosság és főképp a keresztény vallásosság, bármily tiszteletreméltó 
emberi életforma is, nem zárható ki a tudományos vizsgálódás köréből, 
még akkor sem, ha egyesek nem éppen méltányos módszerekkel igyekez-
nek elvenni azoknak a kedvét, akik a lehetőségekhez mért és akárcsak 
módszertani meggondolásból kívülről kívánják szemlélni korunk vallási 
helyzetét. 

Cikkem bírálója, Komáromi István által előnyben részesített publicisz-
tikai eszközökről lemondva tárgyi oldalról nézek szembe állításaival, és 
ez talán alkalmat nyújt a gyermekded triumfálni-akarás zavaró szempont-
ja nélkül a probléma egy-egy aspektusának világosabb megfogalmazásá-
ra. 

A figyelmes olvasó nyílván észrevette, hogy cikkemben két számozott 
ponttal jelöltem kettős megállapításomat. Az első részben a vallásos tudat 
és gyakorlat gyengülésének tulajdonítható megnyilvánulásokra mutattam 
rá, majd ismertettem az ezekhez kapcsolódó kultúrfilozófiai értelmezése-
ket; a második részben a valláspótlékok, pseudovallásos elemek fokozott 
szerepét hangsúlyoztam. Teljesen fölösleges tehát azzal hozakodni elő, 
hogy „mennyire pseudo-vallásos jellegű a szovjet-kommunizmus”. Hi-
szen épp azért hivatkoztam Berdjajevre, mert többek között „Az új kö-
zépkor” (Das neue Mittelalter, Darmstadt 1927), c. művében vallásos jel-
legűnek, mintegy „ellenvallásnak” minősíti az orosz kommunizmust, 
mely nem tűri a „harmadik utat”. Az összefüggés megérteni akarását hát-
térbe szorító szándékoknak lehet a következménye, hogy azt, amit a mar-
xisták szájába adok, Komáromi az én számlámra írja, sőt még a cikkem-
ben nem szereplő, szándékaimtól távol álló és általa előhozott ,új keresz-
ténység”-et vagy „szupra-vallási limonádé”-t is nekem tulajdonítja. Ezzel 
a nem éppen nemes gesztussal könnyedén átdob a vallásalapítók és 
szektáriánusok barátságtalan környezetébe, hogy a jól sikerült vállalkozás 
után belehelyezkedhessek a „gyakorlati humanizmus” cégtábláját illeték-
telenül viselő fészekbe és igazolásról lemondó dogmatikus biztonsággal 
onnét hirdesse Nyugat kereszténnyé válásának hitét. 
                                                           
222 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 3. számában. 
223 Hanák Tibor: A vallásos tudat és érzület korunkban, Új Látóhatár, 1959 január-

február; Komáromi István: Korunk és a vallás, u. o., 1959 március-április. 
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De nemcsak megállapításaimat és véleményem közlésénél messzebbre 
nem is terjedő szándékaimat értette félre bírálóm, hanem módszeremet is. 
Gondolom, épp eléggé hangsúlyoztam, hogy a propaganda-célokra fel-
használt vagy könnyen felhasználható statisztikai adatokat tudatosan 
hagytam figyelmen kívül, s ha Komáromi valamely okból nem titkolta 
volna el, hogy kit tart „a francia vallásszociológia egyik legkiválóbb és 
legöregebb szakértőjé”-nek, akkor talán most kifejteném véleményemet a 
statisztikus módszer egyeduralmi törekvéseiről. Viszont nem értem, miért 
gondolja a hozzászóló, hogy munkámat „a tömeglélektan szempontjaira” 
alapoztam. Valójában a szociológia és a társadalomlélektan szokásos 
módszereinek kizárólagos alkalmazásáról lemondva, a 
kultúrpszichológusok és kultúrbölcselők összegező, egészt-néző eljárását 
próbáltam követni, amint ezt Dilthey, Simmel, Jaspers, Hellpach, Russel, 
Freyer és mások írásomnál igényesebb és terjedelmesebb műveikben te-
szik. 

3. Úgy látszik, néhány önkényes leegyszerűsítésből eredő konfúziót is 
el kell oszlatnom. A jel és a jelzett, a jelenség és lényeg, szubsztancia és 
akcidens stb. fogalompárjának nagy múltra visszatekintő filozófiai prob-
lémáját most mellőzöm, és csupán arra szeretnék rámutatni, hogy valami 
meglétének jelét, de méginkább annak egyértelmű kritériumát keresni 
fáradságos és csak bizonytalan eredménnyel kecsegtető vállalkozás, fő-
képp ha ez a valami a pszichikai világ körébe tartozik. Kierkegaard egy 
szellemes kis írásában (Das verborgene Leben der Liebe, Wien 1957) 
fölveti a kérdést, hogy mi a szeretet kritériuma. Sorraveszi a szeretet álta-
lánosan elismert jeleit és egymásután megállapítja róluk, hogy egyikből 
sem lehet teljes biztonsággal a szeretet létére következtetni. Elmélkedését 
ezzel a szellemes fordulattal zárja le: a szeretet egyetlen biztos ismérve a 
szeretet. Csaknem éppily problématikus a vallásosság kérdése is. Vajon a 
hitélet jele-e az, ha egy művész, mint Rouault, azt hirdeti, hogy művei 
vallásos érzésből fakadtak? Hiszen Joan Miró meg ugyanily komolyság-
gal realista festőnek hiszi magát és fel van háborodva, hogy az absztrakt 
művészek közé sorolják. Vagy tényleg a vallásosság kritériuma lenne 
„egy-egy elmélyült gondolat”, ,,érzés”, ,,egy ösztönös jócselekedet”, ,,egy 
önfeláldozó testvéri tett”? Hiszen mindez eredhet akár ateista meggyőző-
désből is. Vagy talán csak nem gondolja valaki, főképp azok után, amit 
Kant mondott az autonóm etikáról, hogy az erkölcs a vallás magántulaj-
dona? Mármost Kierkegaard fönti példáját a plasztikusság kedvéért nyílt 
tautológiává téve így alkalmazhatom: ,,egy-egy elmélyült gondolat” vagy 
akár „egy önfeláldozó testvéri tett” csak akkor a vallásosság jele, ha a 
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vallásosság jele, – vagyis ha előre tudom, hogy oly cselekedetekkel állok 
szemben, melyek vallásos meggondolásból jöttek létre. A pozitív kritéri-
um keresésének vállalkozásával tehát nem jutunk messzire. Sokkal egy-
szerűbb és ráadásul helytálló is, ha a felállításon fordítunk egyet és bizo-
nyos tökéletességek, mint pl. a jócselekedetek hiányából következtetünk a 
vallásosság elégtelenségére, elferdülésére vagy hiányára.  

A vallásosság, vagy ha tetszik, a kereszténység történelmi hatékonysá-
gának mindenáron való igazolni akarása pedig szorult helyzetbe kergeti a 
kisszerű hitvédőket. Nagyon jól látta Max Scheler, hogy az első világhá-
ború és az azt követő embertelenségek történelmi okain és jelentőségén 
gondolkodó ember előtt a kereszténységgel kapcsolatban ez az alternatíva 
áll: a kereszténység vagy csődbe jutott vagy hatástalan. Ha ugyanis a ke-
reszténység volt annak az időnek és azoknak a népeknek tápláló eszméje, 
melyek a háború keserveit az emberiségre hozták, akkor a kereszténység 
objektív hittartalma szerint került csődbe. Viszont, ha tanításának igazsá-
gát, erkölcsi nemességét, ideáljainak értéktartalmát érintetlenül kívánjuk 
hagyni, akkor el kell ismernünk, hogy a kereszténység a szubjektív hit 
értelmében véve nem élt és uralkodott a lelkeken, vagyis nem alakította a 
történelmet oly mértékben, amint ezt kegyes öncsalással a hiten inneni 
realitást torztükörben néző apologéták megnyugtatásából gondolni lehet-
ne (v. ö. Max Scheler, Gesammelte Werke, Band 5; Vom Ewigen im 
Menschen, 4. Aufl., Bern 1954, 118. lap) 
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NAGY FERENC 
Emlékezés Kovács Bélára224 
Kovács Béla életét adta a magyar nép szabadságáért és a nemzet függet-
lenségéért.225 

A nemzet megsiratja nagy hősét halála alkalmából, ha a hős és a nem-
zet a kivívott eredmények áldásait élvezik. Mennyivel kétségbeejtőbb a 
fájdalma és sírása egy olyan nemzetnek, amely szenvedésben, megalá-
zottságban és elnyomásban él s a szabadulását attól várta, akit most temet. 
A megindult földjének szélébe kapaszkodó magyar paraszt, a rabszolga-
munkára fogott magyar munkás, a vakvágányra kényszerített magyar ér-
telmiségi együtt kiálthat fel nagy kétségbeesésében: Lehullott fejünknek 
koronája! 

Kovács Béláról hideg, tárgyilagos életrajzot talán csak azok tudnak 
adni, akik ugyan ismerték őt, de nem állottak hozzá olyan közel, mint mi 
és elvesztése nem olyan fájdalmas nekik, mint nekünk, akik együtt har-
coltunk vele. Mi életének, szenvedésének és munkásságának csak azokat 
a mozzanatait idézhetjük fel, amelyek elválaszthatatlanul egybe fonódtak 
a nemzet sorsával. 

A Független Kisgazda Párt, Kovács Béla politikai működésének kere-
te, akkor alakult meg, amikor az anyját elveszített, apjától távol élő, úgy-
szólván árva, 22 éves fiatal mecsekaljai parasztemberben először kezdett 
kibontakozni fajtája és nemzete sorsa iránti érdeklődése. Attól a pillanat-
tól kezdve, hogy a párthoz csatlakozott, sohasem volt egyszerű, passzív 
párttag, hanem a nagy ügynek fáradhatatlan, bátor és önfeláldozó harcosa. 
Megrettenés nélkül állt szembe az elnyomókkal. Felfelé harcolt, lefelé 
bátorított, céltudatosan tört az eredmények, az ügy sikere felé. Nem kere-
sett pozíciókat, nem törekedett a vezetésre, sőt állandóan hangoztatta ve-
zetésre való alkalmatlanságát. De nem is volt szüksége arra, hogy ambíci-
óját kimutassa, mert mindig, mindenütt vezető volt, ahol állott. Szilárd 
elvhűsége, megalkuvást nem ismerő határozottsága hatással volt azokra, 
akik követték és azokra is, akiket ő követett. Gránitból faragott, kristály-
tiszta jellemű ember volt. 

Közéleti küzdelmeinek első szakaszában kizárólag a parasztság öntu-
datának felemelésén dolgozott és nem avatkozott az egyetemes nemzeti 
politikába, mert szilárdan hitt abban, hogy ennek az ideje akkor követke-

                                                           
224 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 4. számában. 
225 Emlékbeszéd Nem Yorkban, 1959 június 25-én. 
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zik el, amikor a parasztság elég erős lesz ahhoz, hogy egy haladó, demok-
ratikus, nemzeti politika alapjává váljék. Kevesebbet törődött a parasztság 
napi problémáinak a megoldásával, mint annak öntudatbeli megerősítésé-
vel. Nem kereste saját társadalmi rétegének, a parasztságnak kegyeit. 
Nem kért a parasztságtól támogatást önmaga számára, hanem 
számonkérően, szakadatlanul, azt követelte a parasztságtól, hogy legyen 
erős öntudatban, legyen elég bátor saját értékét minden más társadalmi 
réteg értékéhez hozzá mérni. Áradt belőle a hit és az erő. És a parasztság-
gal szemben gyakorolt kritikája népszerűbbé tette, mint másokat a hízel-
gés. 

Az 1930-as évek végén előretörő idegen ideológia, a nácizmus arra in-
dította, hogy a népi felemelkedés, a demokrácia és a nemzeti függetlenség 
ellenségeit saját személyes ellenségeinek tekintse. Amikor az ország ve-
zetői gyakorlatilag feladták az idegen befolyás elleni harcot és a politikai 
aréna az egymásra licitáló jobboldali szélsőségek tragikus játékterévé 
vált, Kovács Béla egész erővel vetette bele magát a Magyar Parasztszö-
vetség szervezésébe, amelynek legfontosabb célja a parasztságnak a de-
mokráciára és a nemzeti politikában történő fellépésre való előkészítése 
volt. A politikai harcokhoz és küzdelmekhez szokott Kovács Béla tudo-
másul vette, hogy politikai jelszavak hangoztatása helyett önmegtagadó 
türelemmel, kulturális és érdekképviseleti munkával kell tovább harcolni 
ugyanazért a célért. A magyar történelemnek ebben a szakaszában Ko-
vács Béla előtt teljesen eggyé vált a parasztság és a nemzet sorsa. Tisztán 
és előre látta a következményeit annak a természetellenes szövetségi 
rendszernek, amely az országot háborúba kényszerítette. önmagában sú-
lyos megtorlást tartogatott azok számára, akik a történelemnek ezekben a 
kritikus éveiben a nemzet sorsával, életével és javaival oly könnyelműen 
játszottak. 

És amikor ott állottunk egy kifosztott, háború által letarolt és megalá-
zott ország romjai fölött, Kovács Béla szerint nem volt idő a tennivalók 
fölötti gondolkozásra. Szívében a szörnyű veszteségek feletti elkeseredés-
sel, de a magyar nép erejébe vetett hittel indult el az ország felépítésének 
útján. Amikor sokan még a börtönökben vagy a bujdosásban vártuk halá-
lunkat, vagy harcaink folytatásának lehetőségét, ő már ott volt Debrecen-
ben az új élet elindításánál. Ő volt az a szikla, amelyhez az új ideológia, 
az új nemzeti elnyomás árja először nekiütközött. Nem becsülte le az el-
nyomó törekvés szörnyű erejét, de hitt a nemzetnek még nagyobb erejé-
ben és optimizmussal vett részt az építő munkában. Itt bizonyult be Ko-
vács Béláról, hogy nemcsak az ellenzéki harcokban, de a konstruktív 
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munkában is erős volt. Ő készítette elő azt a munkát, amely Budapestet 
ismét az ország fővárosává tette. És amikor ez a munkája befejeződött, 
akkor kezdődött életének legnagyobb és legeredményesebb politikai küz-
delme, az 1945-ös választások megszervezése. 

Mi, akik hosszú idő óta itt élünk Nyugaton, le tudjuk mérni egy-egy 
nemzetnek a választáshoz való viszonyát. Látjuk, hogy néha nagyobb, 
néha kisebb erővel vonul fel ahhoz, hogy kormányát megváltoztassa, 
vagy kormányát megvédje. De a magyar népnek az 1945-ös választások-
hoz való viszonyát egyetlen példához sem lehet hasonlítani. Ott nem 
kormány, vagy rendszer változásról, nem reformok kivívásáról, vagy 
megakadályozásáról volt szó, hanem valóban a nemzet megmaradásáról. 
A nemzeti sors shakespearei nagy kérdését – lenni, vagy nem lenni – a 
magyarság nagy többsége tisztán felismerte. A nemzet nagy többsége a 
Kisgazda Pártban kereste a megmaradás alapját. Soha emberekre nem 
hárult még akkora felelősség, mint azokra, akik 1945-ben a Kisgazda Párt 
választási küzdelmét vezették. A munka oroszlán-része Kovács Béla vál-
lain nyugodott. Ő volt a felelős azért, hogy egy jóformán közigazgatás 
nélküli, de mindenesetre közlekedés nélküli országban a nemzeti ügy had-
járatát megszervezze és egy földrengésrázta földön, megszálló csapatok 
között a magyarok millióit a választási urnákig elvezesse. A nemzet élet-
akarata, amelyben Kovács Béla hite gyökeredzett, győzött. Ettől kezdve 
Kovács Bélának személyes ellenségéve vált a világ egyik legnagyobb 
hatalma. A függetlenségre irányuló nemzeti akarat hőse lett. Segített meg-
szerezni nemzetének a legfényesebb történelmi dokumentumot, de 
ugyanakkor élete és sorsa fölött világhatalmi erők határoztak. 

Kovács Béla munkása lett a közös hitre épülő nemzeti prosperitás 
megteremtésének. Mint földművelési miniszter elsőszámú cselédje lett a 
magyar földnek. Arra törekedett, hogy a magyar föld jó kezekbe kerüljön. 
És azon a poszton, amelyen ő állott, volt a legnagyobb szükség az opti-
mizmus hirdetésére. A földeket meg kellett művelni. A nemzetnek kenyér 
kellett. Senkisem tudta volna a földbe vetett hit erejét jobban példázni, 
mint az optimista Kovács Béla. 

A megtorlás hadjáratának előjelei hamarosan mutatkoztak. Mindnyájan 
éreztük, Kovács Béla maga is, hogy nem ház körüli kisgátat, hanem az 
egész országot elöntéssel fenyegető áradat elleni nagygátat kell építeni. 
Visszatért a pártba, hogy a politikai vezetést átvegye. De nem a vezérkari 
asztalnál ült, nem térképeken dolgozott, hanem az első sorokban harcolt. 
Szavai, írásai, mind messzebb és messzebb hangzottak. Amíg barátai a 
kormányon az időért, ő maga a politikai küzdőtéren a győzelemért har-
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colt. Küzdelméhez szilárd alapnak tekintette az igazságot. Hitt abban, 
hogy harcát joga van folytatni a maga által megszabott mértékben és 
módszerekkel. Hitt a politikai morálban. Azt hitte, hogy az igazság 
ugyanolyan döntő tényező a nemzetközi politikában, mint az egyéni vagy 
a nemzeti politikában. Kovács Béla érezvén, hogy amiért harcol, azt az 
egész nemzet akarja, fokozta harcának lendületét. Miután a Szovjetunió 
realizálta, hogy a szabad világ nemtörődömsége folytán kizárólagos urává 
vált a keleteurópai térségnek, tervszerűen készítette elő az utolsó ellenálló 
ország – Magyarország – bekebelezésének nagy programját. 

Az elnyomó hatalom nem tudott azonnal a falat tartó egyik alapkőhöz 
hozzájutni. Sok-sok téglát kellett kiütni a falból, hogy a nagy követ, a 
legerősebbet kimozdíthassák. Abban a nemzetközi összeesküvésben, 
amely „összeesküvési” vádat koholt kiváló és derék magyar hazafiak el-
len, a hívő és bizakodó Kovács Bélának is fel kellett ismernie, hogy le-
küzdhetetlen erők vonultak fel nemzeti életünk összetörésére. Megérezte 
nemcsak a nemzet sorsának válságát, de saját sorsának tragikus fordulatát 
is. 

Az összeesküvési vádat követő hetekben vetődött fel a magyar politi-
kai életnek az a nagy kérdése, amelyre a tiszta választ talán soha, senki 
nem lesz képes megadni. Jól tettük-e, hogy az első követelésre és saját 
kívánsága ellenére sem engedtük őt visszavonulni, nehogy nevének fé-
nyére a legkisebb árnyék is essék? Vagy ártottunk neki ezzel? Minden-
esetre sokan vagyunk, akiknek Kovács Béla útja Szibéria felé lélekbeli 
kálváriajárás volt. Kilenc esztendő az elnyomó hatalom zsarnoki kezében! 
A sok szenvedés megőrölte testét és idegzetét. S amikor testben megnyo-
morítva visszaérkezett arra a földre, amelyet úgy szeretett, a nemzet re-
ménysége tért vissza. Jelenléte új elszánásokat váltott ki a nemzetből. 
Nem bíztatott senkit sem arra a dicsőséges forradalomra, amely új koronát 
tett a nemzet fejére, de a puszta jelenléte nem kis erőt adott ahhoz az elha-
tározáshoz, amely a forradalomhoz vezetett. A magyar nép előtt a nemzeti 
politika színterén ott állott a dinamikus és harcos Kovács Béla helyett a 
bölcs, széleslátókörű Kovács Béla. 

Most, halála után, vannak, akik kommentárokat fűznek a közéletbe va-
ló visszatéréséhez és kijelentéseihez. Mi úgy érezzük, hogy hazatérése 
utáni megnyilatkozásai egyikénél se hullott le egyetlenegy babérlevél sem 
homlokáról. Most is azért harcolt, amiért egész életében, a több szabadsá-
gért, több függetlenségért. A színtér kegyetlenül megváltozott. Meg kel-
lett változniok a nemzetéért küzdő nagy magyar politikus harci módszere-
inek is. A tragédiának ebben a nehéz órájában mindnyájunknak nagy 
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elégtétel, hogy hitünk egy pillanatra sem ingott meg benne, szeretetünk 
nem változott iránta. Előttünk a nemes jellemű, tiszta múltú, önzetlen, 
bátor Kovács Béla áll, akinél lehettünk elsőbbek pozícióban, de akinél 
hűségben, önfeláldozásban és lelki erőben senki sem volt különb. Amikor 
most teste nyugodni tér az áldott baranyai földbe, mi, hívei és barátai, 
görcsös ragaszkodással ragaszkodunk példaadásához és szelleméhez. Ko-
vács Béla mártírhalált halt, de mártíromsága pozitív tényezővé vált a 
nemzet életében, és mi, akik élünk, úgy megyünk a jövő felé, hogy a tör-
ténelmet neve nélkül nem fogjuk említeni. 



 

805 

ESTERHÁZY MÁRIA 
Találkozás Márai Sándorral226 

Márai Sándor: Napló 1945–1957 Occidental Press, Washington, 1958. 
 

Nem bírálat ez; találkozás. Hangsúlyozzuk e megkülönböztetést, mert a 
szó amúgyis személyes jellege különlegesen fokozódik itt az idegemben; 
még veszedelmesebben, mint a többi élményé. A felszított szubjektivitás 
pedig, mint a betegség, talán kalandos, talán termékeny, de megbízhatat-
lan és bírálatra alkalmatlan állapot. Ellenkezőleg, a bírálat olyan elfajzott, 
elvadult változatainak kedvez, amilyen például a személyeskedés. 

Az otthontól távol minden viszontlátás örömmel kezdődik. De micsoda 
gyanús, szorongó öröm ez! „Most majd meglátjuk ...” Mit? És hogyan, 
amikor szemünket máris érzelgős könnyek, eleve füstbement tervek fá-
tyolozzák. 

Ezzel a bizonytalansággal vártuk Márai Sándor könyvét is. Még a lel-
kiismeretünk is előre háborgott, tudván hogy jobban figyelünk majd az 
íróra, mint az írásra, – ami tudvalévőén tilos. 

Azonnal megismertük. Senki, semmi nem változik, – lelkendezünk. Ez 
ő: a régi a valódi, az „igazi”, a „sértődött”. Ez a különös Férfi Esőkabát-
ban vándorbottal, – a Kassai Polgár. Megismertük a botot, a kabátot, a 
gótikus tornyot a messzeségben. Megismertük „egyfajta magatartását”, 
fölényes tollát, ragályos szavait. Igen, ez Márai Sándor, – megvagyunk 
hálaistennek. De ezzel még korántsem estünk át a nehezén. Emlékeink 
gyulladtan törnek elő a háttérből. Mindig ez a képtelenül sok kép ... Nem-
csak a könyvek erős pontos képei: a Vendégjáték, a Kabala, a Füves 
Könyv minden egyes szava, hanem a lengő és foszló kísértetek, kísértések 
is. Itt Pest villan a Révai kirakatablakában, – remegve úszik, mint fények 
a Dunán, mint az árnyak a Vérmezőn, – ott egy könyvespolc az ablak 
mellett, az ablak keretében öreg fa, a fa koronájában egész ragyogó, ra-
jongó fiatalságunk ... Mit tegyünk? Sokáig csak hallgatunk, várunk, aztán, 
előbb-utóbb mégis feltesszük ezt a legügyetlenebb és legreménytelenebb 
kérdést: Hát mit szólsz ehhez az egészhez? 

Nem csoda, hogy tanítósan rendre utasít és – miközben előadja, „ekkor 
és ekkor ez történt, itt és itt ezt láttam, azt olvastam, amazt gondoltam” – 
kioktat, hogy mindig csak a részhez lehet hozzászólni: egy naphoz, egy 

                                                           
226 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 4. számában. 
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könyvhöz, egy fához „Közbül” pedig ... Na végre! Mi van hát „köznül”? 
– leheljük. – „Egyetlen emberi magtartás van: a közöny.” 

Szívünk elszorul a csalódástól. Jó, jó, a perc, a nap, a könyv és a fa. De 
közbül igazán mást vártunk. Mi úgy tapasztaltuk, hogy közbül a nyomo-
rúság van. Legalább valljuk be, Márai Sándor. Az még mindig emberi, de 
az a közöny... Türelmetlenek vagyunk, mint afféle lázbeteg és máris úgy 
érezzük, hogy a találkozás nem sikerült. 

Nem vettük figyelembe, hogy ez a napló, pontosabban naplótöredék ti-
zenkét év író- és vándorélet hulladéka: kóbor gondolatok, feljegyzések, 
bon mot-k, epigrammák gyűjteménye és így legkevésbé alkalmas arra, 
hogy ilyen vészesen megáradt kérdésekre válaszoljon. Ezért feleselget-
tünk. Vagy annyira gyötör a magunk mondókája, hogy csak a végszóra 
vártunk és már fújuk is, egy lélekzetre hadarjuk mindazt, amit a közöny-
ről tudunk: a közöny az embertelenség, az éjszaka, a rémület, az őrület, a 
halál, az – idegenség. Hiszen minden csínját-bínját kitanultuk. Néha go-
nosz tekintetként hull ránk, néha, úgy rémlik, megkérdez: mit keresel itt, 
ki hívott? De ez képzelgés, mert nincs szeme és nem szól emberi hangon. 
Az idegen hatalom a világban, az idő, a föld, a bolygók, a hajunk, a bő-
rűnk, az ösztöneink állati egykedvűsége, – de a szívünké is. Aztán a má-
sik, az isteni közöny: a nyíló-hulló nárciszok és jégvirágok, a költészet és 
a tenger, mely elringat és megengesztel sok-sok mindenért. Csak éppen 
emberi közöny nincs. 

„Írni, annyi mint tiltakozni.” Milyen máraisándoros mondás ez! Talán 
tőle hallottuk valamikor. Fokozzuk, túlozzuk: teremteni annyi, mint tilta-
kozni, hogy ne legyen sötétség – és így tovább, mintha nem is tudnók, 
hogy az író sohasem lehet közömbös. Legfeljebb mímelheti a közönyt. De 
akkor nyomban nagyon is emberi lesz, nagyonis „gyanús”. 

Lobot vető kíváncsisággal figyelünk fel: mit takar ez a magatartás? Mit 
akar vagy nem akar Márai Sándor? Feszegetjük az idegenné vált hang 
titkát. Hiszen a szavak egytől-egyig ismerősek. Talán túl ismerősek? Le-
het, hogy ez az ... Mindannyian viseljük az átkot, a nagyok, a legnagyob-
bak is. Valamilyen nézetből minden emberi titok szomorú és groteszk. A 
legmélyebb is: az egyetlen szabadság, a személyiség titka. A szabadság 
azonban harc. A győzelem, a világ silány térfogatában már gépies gyakor-
lat is. A hűlő, szilárduló öntvény már kényszerűség, rabság. Ha a szerep 
összenő a szereplővel, már póz. Ismerjük a színészt, aki „éli” a szerepét, 
de minden rendező rémülten tiltakozik: „ne éld, hanem játszd!” 

„Goethe tökéletes színész is volt, úgy játszotta Goethét, mint egy nagy 
színész”, – mondja Márai. 
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Úgy tudjuk, hogy olykor Goethe is „élte” már a szerepét, kortársai két-
ségbeesésére, mely csak az időben szelídült tisztelettel vegyes iróniává. 
Az élet szokás és maskara is. Amikor az idomított toll már önmagától írja 
a betűket és a szavak bűvös vezényszavakra ugranak rendbe, amikor Na-
póleon önkéntelenül összefonja karját a mellén, Goethe pedig a hátán, – 
ez már póz: merev, katonás, komikus és elkedvetlenítő. 

„Únom Goethét”, – vallja be súgva Márai.. . Goethe is unhatta Goet-
hét, mihelyt önmaga sorsa lett. Ő is unalmában mondogatott oda néha 
érthetetlenül rosszmájú, illetlen vagy jelentéktelen dolgokat. De hasztalan 
védekezett: följegyezték, – ha verejtékezve és fogcsikorgatva is – nem 
tehettek mást, hiszen goethésen mondta, nagyszerűen, „epigrammatisch” 
– mert nem tudta másképp. 

Goethe és újra Goethe ... De nem csak erre figyelünk fel, hanem a 
hangra is, mely róla beszél: a bizalmas, gyengéd megvetés, a gyűlölködő 
imádat hangjára. Így beszélünk önmagunkról. (Ellentétben a kegyetlen 
tisztelettel, ahogyan másról beszélünk.) Talán káprázat, de úgy érezzük, 
hogy ebben a könyvben mindig Goethéről van szó, hogy mindig minden-
ünnen vissza kell térnünk hozzá. Ez bizonyára nem véletlen. 

Ámde hagyjuk a lélekelemzést. Hagyjunk mindenféle elemzést. A titok 
– ha itt van – olyan mély és bonyolult, hogy csak együgyű szavakkal, 
félig tréfásan merjük érinteni. Tegyük fel, hogy volt egyszer, hol nem 
volt, egy világ, amelyet Goethe teremtett, vagy amely Goethét teremtette. 
Hatalmas lehetett, a szikrázó értelem világa, tele büszke városokkal, csip-
kés tornyokkal, remekbefaragott életformákkal; de mágia is volt benne, 
csillag, „sivatag és teve”, és köröskörül a tenger. De olyan egységes is, 
hogy minden pontja a teremtőre utalt, minden szó rá vonatkozott, minden 
arc valamiképpen rá emlékeztetett; néhány ember – köztük a legnagyob-
bak – valamilyen misztikus imitáció révén, hasonlított rá. 

Csakhogy Goethe világa sem az időben sem a térben nem volt a mi vi-
lágunk. Igaz: határolta, érintette a mi országunkat, vonzott és riasztott, 
fájdított és fenyegetett. (És milyen termékeny viszony fejlődik a vágyból, 
haragból, hitből, sznobságból és félelemből...) 

Márai Sándor volt a nagykövete. Ő képviselte nálunk – szívvel, lélek-
kel, szóval, tettel, „egyfajta magatartással” – ezt a mesevilágot. Röviden, 
gőgösen, Európának nevezte. Ez a névadás talán nem volt egészen pontos. 
Nem tudjuk. Talán ott kezdődött „egyfajta” finom fonákság, hogy Márai 
követ volt – otthon. Még inkább, még másként is, ahogy a művész általá-
ban összekötő, hírnök és vándor két világ között. Hiszen még ebben az 
időtlen értelemben is úgy gomolyognak a fények és árnyak, hogy menten 
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girbe-görbe mosoly derül az arcunkra. A követ egy kissé mindig vigéc is, 
a tolmács renegát. A valóságban összekuszálódott a hűség és a hűtlenség 
fogalma. Nincs módunk, nincs időnk bogozgatni, szétválasztani. 

Mert most – talán a tenger látomásából, talán a gyanús hűség fogalmá-
ból – feldereng a nagy Vándor, a nagy Utazó ősien meghitt kalandorképe 
és közelít a ködben. Ugyanekkor a könyv lapján megszólal János, ez a 
kedves gyermek, akinek a nevét szeretettel ejti az író, hogy mindig meg-
melengeti a szívünket. Ulyssesről kérdez valamit János. 

Lélekzetünk is elláll a döbbenettől. Micsoda képtelen ötletünk támad? 
Micsoda példátlan gonosz ötlet ez: mi történt volna, Úristen, mi történik 
akkor, ha Ulysses valamely útján, mintegy véletlenül találkozik 
Hermesszel, aki mellékesen, közömbösen közli vele, hogy Ithaka – nincs 
többé? Elsüllyedt sziklástul, tornyostul; mind a bégető nyájakat, mind a 
hűségesen, acsarkodva várakozókat elnyelte a tenger. És Hermes aljasan 
hozzáteszi: „most szabad vagy Ulysses, tied a világ”. Mintha nem tudná, 
hogy otthon nélkül nincs vándorlás. Ő ne tudná? Hiszen megszűnt az ő 
„kalandja” is és így állt bosszút, utoljára. Ulysses tovább bolyong a tenge-
ren, de nem sokára végleg kiköt egy idegen parton, halászik, birkát őröz, 
– közönyt színlel. Nem tehet mást: közönyt kell színlelnie az istenek ért-
hető, de mégis komisz káröröme ellen. 

Így történt? Így történhetett volna, és ezért így is történt. 
Ha tudjuk, hogy minden bűn önmagában hordja büntetését, azt is tud-

hatjuk, hogy egyik sem veti olyan szaporán a magáét, mint a hűtlenség, 
még ha ilyen játékos, mitikus, félisten-hűtlenségről van is szó. Általában 
ez a vetés jelzi az ember útját. Csaknem meghitt látvány, így messziről, 
ahogy kényesen gázol tova, egyre nehezebb szívvel, egyre gőgösebb arc-
cal a lassan elboruló ég alatt. 

Egy percig folytatnunk kell még ezt a rossz tréfát, ezt a törött mítoszt. 
(Mikor lesz már bátorságunk és biztonságunk komolyan szólani?) Úgy 
történt tehát e képtelen ötletben, hogy Márai Sándor, a nagykövet, nem-
csak a kenyerét vesztette el, az „állását”, – ezt a fonák bolygó-állást – 
hanem az országot is, amelyet képviselt. „Ratto d'Europa”. Elrabolták? 
Volt – nincs. Elveszett, hogy-hogynem, sose fogjuk megtudni, mert ez a 
nagyon is világias nagyvilág, – nem volt e világról való. De az, aki egy-
kor kételkedett benne, vagy puszta hivalkodásnak vette, – (így értelmezte: 
„Nézzétek, mekkora házam van, mekkora hazám!” – sőt tovább is szőtte 
keservesen: „Nem ám csak afféle nádfödeles, fecskefalú...”) – most sunyi 
fordulattal úgy okoskodik, hogy könnyű volt Márai Sándornak emigrál-
nia, hiszen hazament. Pedig nem volt se könnyebb, se nehezebb, mint 
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másnak. Mint annak, aki mindig és csak otthon volt otthon. Senki nem 
vészit többet vagy kevesebbet, amikor az egész elveszett. A különbség 
talán csak annyi, hogy a másik egyszerűbben, valószínűbben mondhatja 
ki veszteségét. Amikor csaknem minden a kifejezésen múlik, ez nagyon 
sokat jelent. 

Mélységes hálával gondolunk a Másikra, a mindvégig hűségesre, aki 
egyetlenegy néven szólíthatta az egészet: Zágon. Milyen nagyon hiteles 
név, milyen időszerű napló, milyen élő, éltető írás! Mert élnünk, megél-
nünk nem adatott más e világban, mint az emberhűség áldott kenyere. A 
többi nyalánkság, falánkság és múló kaland. Talán frivolabban, mulatsá-
gosabban, de Márai is olyanformán panaszkodik naplójában, hogy itt 
ugyan megvan a mindennapi scampi, a mindennapi Chablis, csak a min-
dennapi kenyér hiányzik. 

Most már őszintén megtapsoljuk az ilyen aranymondásokat. A por elül, 
az élmény, mintegy felderített táj megnyugszik bennünk, mihelyt egy vélt 
rendbe osztottuk, mihelyt valamilyen összefüggést találtunk, ha ennek az 
összefüggésnek annyi köze sincs talán a valósághoz, mint a térképek dél-
köreinek. Lassankint elrendeződik bennünk a Napló is. így fogunk emlé-
kezni rá: 

1945–46 ... Budapest... Leányfalu ... A háborús éjszakából eszmélke-
dő, lábadozó évek. A finnyás, óvatos szavak mögött meg-megvillan a 
felejthetetlen emlék: a félelmes erő, a rohadó-csirázó élet. A vadul bur-
jánzó reménység a dögök, legyek, ruszkik között. 

Majd 47-ben egy külföldi út érdekes vagy mellékes, de valóságos úti 
élményei: a viszonylagos szabadság ajándéka, mint minden utazás. Az 
óvóhely rabsága után, – elképzelni is szédület – egyszerre csaknem átme-
net nélkül: „Formianál a tenger” ... Kiéhezett, de sebes, görcsös figyelem. 
Szorgalmas gyűjtés, atyai gond: mindezt majd el kell mesélni otthon a 
gyermekeknek. Sok vágyakozás az otthon és a gyermekek után. „Lau-
sanne. – Levél hazulról... azt írják, a disznó, melyet felesbe hizlaltatok 
vidéken, nem eszik... A valóság ez a féldisznó, számomra, Európában.” E 
sorok olvastán elpirulunk, lesütjük szemünket, arra gondolunk, hogy most 
nem sokára, valahol itt a közelben eléri a végzetes Hermes-hír. De az író 
még gyanútlan. Persze csak annyira, amennyire az ember, ha még hozzá 
író is, gyanútlan lehet. A valóságban nincs egyetlen egészen öntudatlan 
percünk sem. Szüntelenül reng a föld és tornyosulnak a felhők, ha távoli-
an, homályosan is; éppen eléggé ahhoz, hogy ha a baj bekövetkezik, a 
gyalázat kiderül, megint csak önmagunkra vethessünk: tudnom kellett 
volna! De az, hogy mégsem tudtuk egészen, ez a ritka hímpor, ez a ron-
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gyos ártatlanság, ez foltos bohócruha, mindig, utólag is megható. (Miért 
éppen ezt szégyelljük és tagadjuk minden gaztettnél jobban?) 

Aztán bekövetkezik és kiderül. Az otthon nincs többé, a gyermekek 
szétfutottak. A vándor – kivándorol. Váltig bizonygatja, hogy ezek itt 
ugyancsak útiélmények, ez ugyanaz a tenger, az a Vezúv, azok a színek, 
azok a szegények, az a Róma. De mindez már csak hasonlít. A háttérben 
az író bottal üti a nyomát valaminek, annak ami az egész volt. Aki kétel-
kedett ebben az „egészben”, most megláthatja, hogy a Mikó utca nélkül 
elváltozik a Via Veneto; meggyőződhet róla, hogy Márai hűlt helye a bu-
dai kiskocsmában és Goethe hűlt helye a Café Grecoban mégis összefügg. 

Talán ezért lépnek mindinkább előtérbe az önműködő szavak, az ön-
működő toll. Vitatkozásra és ellentmondásra ingerelnek, de az is megtör-
ténik, hogy egy-egy dodonai mondás után, a tapsot váró csendben, tiszte-
letlenül vállat vonunk: hát aztán? (Mert minden affektálás affektálásra 
csábít.) 

A Napló csakhamar az új földrészen, egy másik parton folytatódik. 
Reménykedni kezdünk, hogy ott majd újra éled a „nagy, közös ihlet”, 
hogy valamiképpen újra összeáll a „hazák hazája, Európa” képe. Ábrán-
dozunk, hogy a honvágy még rendbehozhat valamit és buzgón ápolgatjuk. 
Semmit sem hoz rendbe. Marad a lázálom és az emlékezés: „... kezd ki-
alakulni valami, ami a térképen nem Euroamerika, de a valóságban mégis 
az. Éjjel látomás: Európa és Amerika...” 1950-ben: „Thomas Mann meg-
halt „... a világ, amelyből származott, amelyről írt, éppenúgy befejezte 
magát...” Tudjuk. Sajnáljuk. De most mi van? Erről, úgy érezzük, keveset 
tudunk meg a sűrű udvarias, különös híradásból. 

A Napló azzal a várható, mégis megrendítő jelentéssel végződik, hogy 
Ulysses megtelepedett és felvette, mondjuk, a trójai állampolgárságot. De 
„közbül” még történik valami: a messzeségből, mintegy más világból, az 
otthon hangját halljuk mégegyszer, utoljára. Az elmondhatatlan üzenetet, 
mely hitre, felelősségre kárhoztat mindenkit. 

Talán máris többet mondtunk a kelleténél. Vagy mást. Most még le 
kellene írnunk az egész párbeszédet, az egész találkozást elejétől végig, 
szóról-szóra. De amire nincs idő, arra szükség sincs. Hiszen minden olva-
só átveheti szerepünket, mely nem volt több, mintegy rögtönzött arcjáték, 
egy-egy fejcsóválás, hümmögés, néhány sóhaj és sok buzgó bólogatás! 

A legszebb a hallgatás volt. Persze, nem a csillaggal jelzett, hanem az 
„igazi”, amikor a valóság íróba, olvasóba egyaránt beléfojtja a szót. Hi-
szen erre vártunk, mi kérdezők és feleselgetők. És nem is vártunk hiába. 
Csak éppen erről a legnehezebb beszélni. 
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„1956 okt. 23. Isten malmai gyorsan őrölnek.” Ezt még az író mondja. 
Aztán egy ideig csak szerény tények beszélnek: dátumok, tájak, városok, 
egy indulat, kevés gondolat és néhány ember. Visszafojtott lélekzettel, 
összekulcsolt kézzel hallgatjuk. Nemcsak ámulat és rémület ez, hanem 
töredelmes beismerés: nem vagyunk méltóak a valósághoz hozzászólni. 

Szerényebbek és igényesebbek lettünk, mert „közbül” történt valami. 
Mi volt hát „közbül"? Egy pillanatra, egy villanásra ebben az életben, 
ebben az írásban, eltűnt a közöny és a nyomorúság: nagyszerűség lett be-
lőle. 

Néma áhítattal nézzük az új, nagyon ismerős szomorújáték utolsó fel-
vonását: „... alá kell írnom az állampolgársági okmányt. Aztán ülünk a 
padsorokban és várjuk a bírót, aki felesket... Egy hangtalanul táruló, sú-
lyos tölgyfaajtón belép a feketetaláros idősebb bíró ... A terem csendesen 
zsong. So help me God, – ez a fogadalom hangzik, csak valamivel hango-
sabban ...” 

Búcsúzáskor nem közömbös lárva, nem tragikus maszk, hanem egy 
bölcs, fegyelmezett emberarc néz ránk. A találkozás mély, igaz örömmel 
végződött, az egyetlen örömmel, mely megmaradt és megmaradjon. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
A doorni találkozó227 

A hollandiai Mikes Kelemen Kör magyar ifjúsági találkozót hívott össze 
június 1. és 6. között Utrechtől délre, egy kertvárosban, a homoki feny-
ves- és nyírfaligetekre települt Doornban.228 Régi menekültek szervezték 
volt a bujdosó kuruc író nevéről elkeresztelt Kört, olyan diákok, akik nem 
az andaui nyitott hídnál keltek át, hanem a Sztálin országlása köré vont 
aknákon kúsztak keresztül. Tanulmányi éveikben egyetlen gondjuk a ma-
gyar név külföldi becsülete volt s egyben kellett is, hogy legyen, utóvégre 
éppen ez a diáknevelő kicsi ország ismerte meg hajdan legjobb oldalukról 
a legjobb magyarokat a leideni és utrechti egyetem padjain s az amster-
dami nyomdákban. Mint kastélyok faláról buzogányos ősök füstös képe, a 
holland főiskolák ablakából peregrinus szegény diákok szellemképe pil-
lant le az utódokra. A buzogányos ősök tetteit rég nem lehet tovább vinni, 
dolgunk a tarisznyás vándor tanulók dolgával ellenben ma is azonos. A 
forradalom után csapatostól új menekültek léptek a Körbe s hamarosan 
hozzásímultak szeplőtlen, buzgó szelleméhez. Mostani elnöke, egy bio-
kémikus kutató is a külföldi magyar becsület és jó hírünk kisapostola. 

A találkozónak az volt a célja, hogy nyolc-tíz nyugati ország java fia-
taljai, idősebb előadók segítségével tisztázzák egymás közt helyüket a 
befogadó új világban, e világ lelki, művelődési, irodalmi, gazdasági prob-
lémáit, végül azt az egyensúlyi helyzetet, amelyben a friss menekültek 
összehangolódnak a Nyugattal s mégis összetartanak népükkel, jóidőre 
két hazát fogadván el a végzettől. Magukkal a fiatalokkal akarta kivizs-
gáltatni a Mikes Kelemen Kör, hogy miképpen lehet az ember ép lélekkel 
külföldön élő szabad magyar, egyelőre hasznára a nyugati világnak s egy-
szer talán hasznára a magyarságnak. Vagy akár mind a kettőnek már mos-
tantól kezdve. 

A Körnek egy fillér se kellett a nagyhatalmak nemzetközi szerveitől, a 
legtisztább kulturális forrásokból sem. Magyarán: egyetlen dollárjuk, de 
még csak egy centjük se volt. Holland egyházakhoz és magánosokhoz 
fordultak szerény segítségért; a résztvevők saját költségükön sereglettek 
össze – az egyik diák 1800 kilométert vágtatott motorbiciklin –, többed-
magukkal háltak, krumplit hámoztak, elmosogattak s ahogy a szegény 
skót vidéken járja a mondás: „szerény volt az ebéd, hogy annál szeré-

                                                           
227 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 4. számában. 
228 Elhangzott az angol rádió magyar műsorában, 1959 június 14.-én. 
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nyebb legyen a vacsora.” A tanácskozás részleges múzeummá átalakított 
erdei kastélyban folyt, amelyet egy megvagyonosodott holland író lánya 
hagyakozott alapítványként közcélokra, művelődési és ifjúsági találkozók 
befogadására. Jöttek résztvevők Oslóból, Strasbourgból, Párisból, 
Göttingából, Kölnből, Münchenből, Bernből, Oxfordból, Bruxellesből, 
Löwenből és öt-hat holland városból; az előadók közt volt két Londonban 
élő író, a római bencés főiskola tanára, egy protestáns hittudományi tanár 
Bruxellesből, egy Bernben kutató jogtudós, az amsterdami protestáns 
egyetem magántanára, egy Londonban élő közgazdász s két oxfordi ösz-
töndíjas, összesen mintegy ötvenen, valamennyien magyarok. 

Úttörő volt a doorni találkozó minden tekintetben. Az efféle vállalko-
zások kiszámíthatatlan kockázataival. Számítani kellett gátszakító szó-
csépléssel, nekiszabadult monológokkal, hazafias szócifrázással, áhítatos 
ködevéssel, szóváltással, civódással, sértődéssel, kivonulással; utóvégre 
nemcsak erényekből áll a magyar ember. Hat napig folyt a tanácskozás s 
mindössze egyszer történt barátságtalan összetűzés. Az egyik előadó gya-
núsítva szembefordult az ifjúság – szerinte becsmérlő – múltszemléleté-
vel, amely a történelmi boncolás és kiértékelés síkján csakugyan szigorú 
szavakat használt az apákról, ősökről. Kegyeletsértés nélkül. A fiatalság 
ért a kemény vagy ironikus odavágásból, meggondolja s olykor vissza is 
vonja elhamarkodott sommás ítéletét, de egy-kettőre fölfortyan az iskola- 
mesteri fölénytől s alighanem jól teszi. 

Órákba telne, amíg be tudnék számolni a makacs buzgalommal vég-
hezvitt tisztázásokról. Nem menne velük sokra a magyar olvasó, hiszen a 
kiszakadt magyarság sajátos nyugati helyzete körül forogtak. Kívülálló-
nak a légkör s a magatartás volt tanulságos. Toldjuk mindjárt hozzá: üdítő 
és bátorító. Beszéljünk erről a légkörről, erről a magatartásról. 

Hazasavanyodott szellemi gyászvitézek és ál-diákok kémjelentései 
gyakran sápítoznak a magyarországi lapokban szívettépő ifjúsági drámák-
ról, lelki válságról, meghasonlásról, tudathasadásról, olajnyomatra kíván-
kozó édesbús honvágyról. A találkozón az derült ki, hogy a magyarok 
legjobbjai – csak a legjobbakról beszélek most! – egyezséget kötöttek új 
környezetükkel, de ugyanakkor az irodalom és az októberi forradalom 
emlékének kettős segítségével tovább ragaszkodnak magyarságukhoz. 
Egyikükben sincs az a kártékony, öncsaló érzés, hogy ezt a pár évet 
„guggolva is kibírják” Nyugaton s aztán usgye! hazaszaladnak az első 
résen át; sem az, hogy okos is, jó is lesz egy összkomfortos villa kedvéért 
mihamarább megszabadulni a magyar szóejtéstől, modortól, vérmérsék-
lettől, az összes megkülönböztető bélyegtől. Harmadszor és utoljára mon-
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dom: az elit gondolkodik így. Az a pár száz diák, amelynek egy része 
összegyűlt Doornban. Tudják, hogy esetleg örökre Nyugaton van a he-
lyük, idegen élettárssal az oldalukon, de az is lehet, hogy egyszer még 
megtérhetnek a Duna mellé, a nemzet napszámosainak. A világért sem 
idegen tankok mögött sompolyogva. Tankokkal, irányított rakétával, cso-
dafegyverrel, atomhajtású búvárhajóval nincs dolguk; – „csak hagyomá-
nyos vágyakat tárol köztársaságom” – írta egyikük. Az ő napjuk akkor 
kelne föl a hazában, ha a nagyhatalmakban lealkonyulna fő politikai táp-
lálékuk, a kölcsönös gyűlölet s a látszólagos kölcsönös lekicsinylés, 
amely mögött valóságos kölcsönös rettegés lapul meg. A magyar fiatalok 
senki életét nem akarják odavetni ezért a hazai napkeltéért. Pacifisták? 
Nem azok. Nem illik rájuk semmiféle megjelölés a tizenkilencedik század 
ideológiai szótárából. Teljesen a század fiai: realisták. 

De realisták immár nyugati módra. Ha a doorni találkozó nem végző-
dött sértődéssel, kivonulással, azonnali nemzetmentő s nyombani világ-
megváltó, tehát semmitmondó határozattal, az bizony nem kis részt új 
környezetük érdeme. Jól áll a lehűtő hatású, higgadt, kérdező, kétkedő, 
módszeres nyugati gondolkodás a kiművelt magyar emberfőnek. Jól áll 
persze a kiművelt indiai, hongkongi, ghanai és guineai emberfőnek is. 
Többször éltem megfontoltan azzal a szóval, hogy a fiatalok tisztázni 
gyűltek össze Doornban. Tisztázni, vagyis kitisztítani a szemhatárt, ködöt 
oszlatni, akármilyen szentelt hagyományú is az a homály; tisztázni, vagy-
is kitisztítani a gondolatok eldugult kútjait a fenekükön csillámló igazság 
fölmerítésére; tisztázni, vagyis megtisztítani ágbogas torlaszaitól az igaz-
ság felé vezető ösvényeket. Két és fél esztendős külföldi tanulmány után 
egyetlen diáknak se jutott eszébe határozatilag kihirdetni az új magyar 
Milléniumot vagy ráparancsolni társaira a történelem által kiszabott s állí-
tólag megfellebbezhetetlen igazságot. 

Mert a nyugati és a keleti világ szemlélete az igazságról ma merőben 
elütő s a Keleten nevelt, de Nyugatra átültetett fiatalság éppen erről a 
szemlélet-váltásról tanúskodott a doorni napokon. Vegyünk egy példát. 
Nyugaton is, Keleten is egyaránt tudják, hogy minden fának van bizonyos 
számú levele; ez a fának – mondjuk – az abszolút igazsága. Míg azonban 
Nyugaton megelégszenek a falevelek lehető kiszámításával, a fa abszolút 
igazságának többoldalú megközelítésével, Keleten a fa abszolúút igazsága 
mellett kardoskodva, az igazság állítólagos védelmében halálbüntetés 
terhével kihirdetik a levelek kötelező számát, legalább is addig az ideig, 
amíg államcsíny, mészárlás, egyhangú párthatározat vagy a hatalomátvé-
tel egyéb útján nem bukkan fel a falevelek abszolút igazságának minden-
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ható új birtokosa, természetesen új kötelező számokkal. A doorni találko-
zó azért volt tanulságos, tanulságában üdítő és bátorító, mert a magyar 
fiatalok vita közben a falevelek számának többoldalú, feltételes megköze-
lítéséhez folyamodtak. Megtanultak magyar ésszel nyugati módra gon-
dolkozni. S ez egyszer a nyugati mód igazán azt jelenti, hogy emberül. 

Persze a vitákban még mindig kisebb a gyakorlatuk, mint például a 
kisdiák koruktól barátságos gondolat-párbajokra képzett angoloké; az 
egy-két órányi formás előadásokra rakódó öt-tízperces felszólalások nem 
voltak igazi hozzászólások, hanem csonka előadások, a vitaindítás köré 
lerakódó előadás-torzók. S idegen témában jobbak, mint a magyarban, 
mert hidegebb fővel kezelik. Mikor a magyarok önmagukról beszélnek, 
még Nyugaton is hajbakap bennük érzés és logika, vágyálom és önisme-
ret, gőg és kisebbségi érzés. 

Eredetileg a balatonszárszói fák alatt tartott 1943-as konferencia kül-
földi mására, nyugati tisztáson való felújítására gondolt a Mikes Kelemen 
Kör. Ritkán volt a magyar nép annyira két pogány, „ajtó és küszöb” közé 
szorítva, mint a közelítő mennydörgésekkel körülövezett azon a 
vésztjosló nyáron. Hűségben, féltésben, szeretetben emlékeztetett is a 
doorni találkozó a szárszói konferenciára, de merőben más volt a hangvé-
tele. Hiányzott Doornból a hisztérikus szorongás, prófétikus rémlátás, 
föld alá készülő s egy-egy írói szerepre szabott messianizmus, amely na-
gyon is érthető volt ama meglódult, sorsszerű hónapokban. Nem is sza-
kadtak szét a résztvevők két ingerült pólusra, mint Szárszón. De vajon 
kevésbé volt magyar? Semmiképpen se hinném, hogy hűvös eszmecsere 
nyugati környezetben, barátságos nyílt vita Hollandiában kevésbé ma-
gyar, mint a messzianisztikus lobogás az elsodrással fenyegetett hazában. 

Jacob Burckhardt, a nagy svájci történész azt írta közel száz év előtt, 
emigránsok sose térjenek haza. A valóság nem olyan kegyetlen, mint a 
tudós. Gondoljunk csak az egykori magyar példára. Korábbi visszaszivár-
gók nyomában 1867 után seregestől tértek haza Kossuth száműzött társai. 
Sérelmi politikájukból nem volt sok köszönet a Sándor utcai képviselő-
házban, de annál több hasznukat látta a rohamosan polgárosodó ország. 
Utóvégre a bujdosók nagyrészt behelyezkedtek az egykorú kapitalizmus-
ba, később tehát, honi földön, elöljárhattak a modern jogállam megterem-
tésében. Arról nem is szólva, hogy Horváth Mihály és Szalay László mű-
vében a korszak legkiválóbb történelemkönyveit éppen ők vitték haza. S 
ami áll 1867-re, megint igaz lehet, ha egyszer megnyugszanak a világha-
talmi politika vadul billegő serpenyői. 
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Végezetül néhány szót a vendéglátókról. A hollandok hajdan harcias, 
türelmetlen hazafiak voltak; piros-fehér-kék lobogójuk kihívóan ott csat-
togott falusi tornyokon, szélmalmokon s halászbárkákon. így volt rendjén; 
spanyolok és angolok közé ékelve ezen a türelmetlen, harcias nacionaliz-
muson fordult meg létük, egy kis nemzet léte a poldereken. Azóta egészen 
más történelmi helyzetbe kerültek: egyetemesebb sors csillagai alatt él-
nek. A haza határai veszélytelenül összemosódnak Nyugateurópa vajúdó 
határaival. Csodálatos ország Hollandia, tágas világ kicsi hazában, több-
nyelvű népe – (alig van holland, aki ne tudna négy-öt nyelven) – belélegzi 
a tengerszántó ember roppant horizontját. Konzervatívok és szerények az 
otthonukban, kozmopoliták országos dolgaikban, adakozók a szeretetben, 
forradalmárok álmaikban az Egyesült Európáról. 

A szerencsétlen magyar nép ma is ott tart, ahol a hollandok a tizenha-
todik századi spanyol elnyomás idején. Egyelőre nem lehetnek mások, 
mint konok nacionalisták ezért is szállt fel Budapest kültelki torlaszaira a 
háromszínű zászló az októberi napokban. Mint hajdan minden holland 
szélkakas és vitorla mellé. De ha egyszer a magyar élet is átfordul más és 
irgalmasabb sors csillagzata alá, Hollandia lehet felzárkózás közben a 
kitáguló európai érzés legjobb iskolája. Kis nép sokat tanulhat nagy né-
pektől, de még többet a hozzá hasonló kicsiktől, ha nagyok az erényben. 

A találkozó derekán amszterdami művészek és írók baráti fogadást ad-
tak a résztvevőknek egy ódon csatornára épült patrícius házban. Ott volt a 
város polgármestere is. Nagyot néztek a hollandok; a város feje, mondták, 
kényesen megválogatja, milyen fogadásra megy el. A magyar fiatalok 
közé elment egy csöndes koccintásra. 
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MÁRJÁS VIKTOR 
Brendan Behan229 

Párizs irodalmi és színházi köreiben, de a sajtóban is több szó esik most 
egy ír-származású íróról, mint a többi színpadi szerzőről együttvéve. 
Brendan Behan hetek óta az érdeklődés középpontjában áll. Ő a börtönvi-
selt forradalmár, aki kiábrándult a politikai szenvedélyből, az alkoholista, 
akin a szellemi egészség minden tünetét fel lehet fedezni, a hivatásos épü-
let-festő, aki jobban ismeri a dramaturgia törvényeit, mint a professzionis-
ták. A Nemzetek Színházában bemutatott „Túsz” című tragikomédiájának 
rendkívüli sikere volt. A ,,Túsz”-t egy angol társulat angol nyelven adta 
elő, de utána a Theatre de l'Oevre francia nyelven szólaltatta meg 
Brendan Behan másik darabját, a „Reggeli ügyfelet”. Ez nemcsak az an-
gol és francia színpadi játék összehasonlítására adott alkalmat, de arra is, 
hogy az irodalom anatómusai vizsgálat alá vegyék a modern dráma né-
hány lényeges kérdését. 

Köztudomású, hogy a legbátrabb reformátorok – Becket, Ionesco és 
társaik – úgy szálltak hadba a naturalizmus ellen, hogy a valószínűtlent, a 
képtelenséget ültették trónra. Egy elrejtett tetem, amely mint a halálnak, a 
bűnnek, vagy másnak a szimbóluma folyton nő és végül a tetteseket, úgy-
szólván kiszorítja a lakásból ... Egy kiábrándult ember, aki csak magának 
él, egyedüli társait a bútorokat, hogy „minél többen lehessenek”, egymás-
ra rakja fel, mégfeljebb, egészen a mennyezetig ... Egy fantom, aki gyil-
kosságaival megbénítja a rendőrséget, a hősöket és végül a gyáva embert, 
az egyetlent, aki szembe mer szállni vele, mikor azt hiszi, hogy megtérí-
tette, kacagva leszúrja. Williams naturalista technikával mindig exotikus 
környezetet és idegbeteg figurákat rajzol. Az avangardista írók nagy része 
az abszurdumokat vonultatja fel tanúnak a valóság bűnössége mellett és a 
szimbólumok homályában keresi a poézist. 

Brendan Behan színháza egyelőre szűkkörű, csak személyes élményei-
re korlátozódik. Ezeket se tágítja a „végtelenbe”, nem csomagolja szim-
bólumokba, Figurái nem öt-lábú borjak, csak emberek, mint a többi. A 
helyzet, amelybe kerülnek, rendkívüli, de csak annyira, amennyire rend-
kívüli, ha valakit politikai okokból börtönbe vetnek, vonat alá került, sze-
relmes lesz, vagy gyilkosság címén felkötik. Behan a társadalom betegsé-
geit nem beteg, hanem egészséges átlagembereken mutatja be. Nem az 
abszurdumot ülteti a valóság helyére, hanem a valóság képtelenségeit 

                                                           
229 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 4. számában. 
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leplezi le. A „Túsz” című darabjában hibátlanul egymásba fonódó 
oksorozattal idézi elénk a politikai elvakultság képtelenségeit. A fanatiz-
musnak józan ésszel és igazságszeretettel ellentétes logikáját és azt a tu-
lajdonságát, hogy amíg áldozatát fogva tartja, a legragadozóbb véletlent 
engedi szabadon. A darabban a politikai makacsság és az ártatlan túsz 
véletlen halála olyan ostoba, hogy már tragikomikus; mert akkor követke-
zik be, mikor fogvatartói már megbarátkoztak vele és szeretnék megmen-
teni. Behan a stílusépség rovására tág teret adott darabjában a kedélynek 
és humornak, főleg azokban a jelenetekben, amelyekben az angol túsz és 
az ír forradalmárok az emberi közelségben feloldódnak és elfelejtik, hogy 
gyűlölniök kellene egymást. Kevés túlzással azt lehet mondani, hogy 
Behan a Túsz-szal megteremtette a modern politikai sorskomédiát. Nem 
minden jogcím nélkül, mert mint fanatikus nemzeti és szociálforradalmár, 
nyolc évet töltött börtönben. Az Oevre színpadán bemutatott másik darab-
ja, a „Reggeli ügyfél” is érdekes példája a naturalizmus fölé emelt natura-
lizmusnak. Ebben egy halálraítélt utolsó napját írja le. A bűncselekmény-
ről nem sok szó esik. A halálraítélt favágó megölte a fivérét. Enyhítő kö-
rülmények nincsenek. A bűnös maga láthatatlan. Behan csak azt mutatja, 
be hogy a kivégzés előestéjének hangulata milyen bélyeget nyom a börtön 
lakóira. A szerző ebben a darabban is túlzás és részrehajlás nélkül rajzolja 
meg szereplői portréját. Az elítéltek jók is, rosszak is. Börtön-társadalmuk 
nem mentes más társadalmak erényeitől és hibáitól. A rangsort nem er-
kölcsi alapon teremtik, de megvetik az „ellenszenves” bűnöket és a ko-
misz bűnözőt. A börtönőrök nem okvetlenül ellenségesek, maguk is bele-
tartoznak a börtön-társadalomba. Hivatásuk teljesítése közben embersége-
sek maradhatnak és többen közülük maradnak is. A kivégzés közeledése 
egyfelől premier-izgalmat, másfelől elfogódottságot és részvétet teremt. 
Nem is az elítélt, hanem hamarosan a halál lesz a főszereplő. Behan a 
halálbüntetés kérdésében nem tart se vád-, se védőbeszédet. Nem morali-
zál, polémiákba se bocsátkozik. Megelégszik annak a leírásával, milyen 
helyzetet teremt az emberek között az előremegfontoltan elhatározott és 
erőszakosan végrehajtott halál. Még akkor is, ha törvényen alapszik és ha 
jogilag nem is igazságtalan. A túlzás nélküli, a részleteket szenvtelenül 
felidéző rajzban hallatlan erő van. A naturalizmus színpadi hatása ezek-
ben túltesz a legmerészebb trükkökön. A hóhér például tapintatosan ér-
deklődik holnapi „ügyfele” testsúlya és nyakméretei iránt. Hogyan? A 
„júdásrésen” keresztül vizsgálja az elítéltet. De hogy a többi rabot se 
ijessze meg, börtönőr kalapot nyom a fejébe. Behan kifogyhatatlan az 
ilyen árnyalatokban, amelyek együtt, minden szónokiasság nélkül is a 
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valóság képtelenségét bizonyítják. Az ölés abszurdumát. Függetlenül at-
tól, hogy igazságos-e, vagy igazságtalan. Még a törvényileg és erkölcsileg 
legindokoltabbnak látszó ölés is abszurdummá válik a részletek tükrében. 
A börtön maga is abszurdum. Szükséges és kívánatos, de mégis van ben-
ne valami eredendő képtelenség. A börtöntársak és a börtönőrök már nem 
a bűnözőt látják a halálraítéltben, hanem valakit, aki náluk is szerencsét-
lenebb. A maguk módján szeretnének, próbálnak is enyhíteni a sorsán, de 
mit tehetnek? Behan darabjának ki nem mondott tétele, hogy az élet nagy 
abszurdumain ott „bent” talán lehet tompítani, de segíteni csak „itt kint” 
lehet. A „Reggeli ügyfél” már nem tragikomédia, mint a „Túsz”, hanem 
dráma, de Behan a börtönélet leírásában sem kerüli a humort. Az a fajta 
szeszélyes naturalizmus, amellyel témáit kezeli, friss levegőt visz a szín-
falak mögé. Elszomorít, megnevettet, szórakoztat, gondolatokat ébreszt. 
Kesernyés zamatú, egészséges irodalmat ad a színháznak és változatos 
játékos színházat a színészeknek. Hogy ennek az új naturalizmusnak mik 
a törvényei? Nehéz körvonalazni. Behan a naturalizmus véréből vett szé-
rummal gyógyítja a naturalizmust. Messziről, átfogóan nézi, de közelről 
és részleteiben ábrázolja a valóságot. A többi tehetség dolga. Az irodalom 
és a színház kevésbé tűri a doktrínákat, mint a politika. 
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KISS SÁNDOR 
Kovács Béla szerepe a magyar forradalomban230 

Kovács Bélát 1947 február 26-án tartóztatták le a szovjet hatóságok. El-
hurcolása nemcsak az állandó félelem állapotába juttatta a független poli-
tikai elgondolásokat valló vezetőket és politikai közszereplőket, de min-
den fórumon előtérbe dobta az elvtelen, személyi előnyökért minden 
helyzetben megalkuvásra kész opportunistákat. 

Kovács Béla kilenc és fél esztendőt sínylődött a szovjet börtönökben 
és fogolytáborokban. Tudjuk, hogy még azoknak is tartogat meglepetése-
ket az ő szenvedése, akik megjárták az ÁVH kínzókamráit. Aligha akadna 
mélyebb, megrázóbb, emberségre indítóbb írás az övénél, ha megírta vol-
na szenvedéseinek történetét. Fogolytársaitól tudjuk, hogy kétszer is közel 
volt a halálhoz és a sírba dűlni készülő test csak a lélek erejének, e férfiú 
mindig élő küldetéstudatának engedve tért vissza az életbe. 

1956 tavaszán szállították vissza Magyarországra. Nem engedték 
azonnal haza. Jó ideig még Jászberényben raboskodott igen sanyarú bör-
tönviszonyok között. Miként annak idején a szovjet hatóságok, most Rá-
kosi próbálta megnyerni és nevét hatalma megtartására felhasználni. Ko-
vács Béla azonban nem volt hajlandó Rákosival szóba állni, üzenetére 
nem is válaszolt. Inkább maradt tovább a börtönben. 

Nem lehet pontosan tudni, hogy csak a kommunista párton belüli Rá-
kosi-ellenes csoport, vagy külső szovjet nyomás is szerepet játszott abban, 
hogy 1956 májusában – még Rákosi idejében – hazakerült családjához, 
Ismeretes, hogy a forradalmat megelőző nyáron a Rákosi „trónfosztását” 
végrehajtó Mikoján szerette volna őt megnyerni a Hazafias Népfront ve-
zetőjéül, ami elől Kovács Béla egészségi állapotára hivatkozva kitért. 

Szabadulása után egymásnak adták nála a kilincset az országos és me-
gyei vezetők. Dobi István, Bognár József, Kádár János és sokan mások 
jártak nála „küldetésben”. Neki azonban ezidötájt körülbelül ugyanaz volt 
a véleménye, mint Nagy Imrének. Nem elég, hogy Rákosi lemond. El kell 
hagynia az országot. Ez az ember puszta jelenlétével megakadályozza az 
egészséges kibontakozást és a csődtömeg felszámolását. 

Kovács Béla fölött nem múlt el nyomtalanul a szörnyűséges tíz eszten-
dő. Testét megtörte, egészségét aláásta. Szabadulása után azonban nyitott 
szemmel, érző szívvel és éber elmével szemlélte a maga, népe és a világ 
dolgait. Fogsága alatt nemcsak nyelveket tanult, de gazdag társadalomtu-

                                                           
230 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 5. számában. 
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dományi és politikai tudásra is szert tett. Minden börtön és fogolytábor, 
mihelyst megengedik két vagy több ember érintkezését, iskolává válik. A 
szellem áttöri a fizikai korlátokat. Amilyen hátrány az írott irodalom hiá-
nya, olyan előny az elmélyülés és a kombinatív gondolkodás kifinomodá-
sa. Amit a mostoha körülmények folytán az elme elveszít ismeretekben, 
azt megnyeri bölcsességben. 

Nagy Imre neve, híre, becsülete 1956 nyarán egyre nőtt. Az „új sza-
kasz” politikáját szélesebb alapokon szerette volna továbbfolytatni. Tudta, 
hogy az országot képtelen megnyerni Kovács Béla támogatása nélkül. 
Ezért vette fel vele a kapcsolatot. Kovács Béla semmit sem talált a volt 
miniszterelnök múltjában, aminek alapján programjának őszinteségét és 
elképzeléseinek emberi hitelét kétségbevonhatta volna. Nagy Imre külpo-
litikai nézeteinek tengelyében a bandungi alapelvek következetes gyakor-
lati megvalósítása állott. A nemzeti függetlenség, a szuverenitás, az 
egyenjogúság, más államok belügyeibe való be nem avatkozás, az önren-
delkezés, azonkívül a nemzeti lét, a társadalmi fejlődés és az emberi sza-
badság alapvető új tartalma és gyakorlata magyar viszonylatban a csődből 
való kivezető útnak látszott. 

Kovács Béla természetesen nem értett mindenben egyet Nagy Imrével. 
Nem értett egyet főleg a kommunista párt vezető szerepének és a prole-
tárdiktatúra szükségességének kérdésében. Viszont az országban tíz év 
alatt végbement társadalmi átalakulást, gazdasági életünk átrétegeződését 
figyelembe véve, nemcsak kiegyezni lett volna hajlandó a szocializmus 
valamely demokratikus formájával, de kész lett volna harcba is szállni a 
restauráló erőkkel szemben. 

A szocializmus elismeréséért azonban az alapvető emberi jogok és 
szabadságok visszaállítását követelte. Ami pedig a külpolitikát illeti, tud-
ta, hogy a Szovjetunióval való baráti kapcsolat az egyenjogúság és köl-
csönösség alapján a nemzetközi politika viszonyaiból eredő reálpolitikai 
adottság. 

Mivel az ÁVH minden lépését figyelte, 1956 november 2-ig személye-
sen nem találkozhatott Nagy Imrével. A forradalom előtt és alatt betegen 
feküdt Pécsett a belgyógyászati klinikán. Neve október 27-én, délelőtt 11 
óra 18 perckor hangzott el először a rádióban. Nagy Imre kormánylistáján 
mint földművelésügyi miniszter szerepelt. Rajta kívül a volt polgári poli-
tikusok közül csak Tildy Zoltán neve került fel államminiszterként a listá-
ra. A forradalmárok felirataikban, röpcéduláikon, deklarációikban és új-
ságjaikban már a forradalom első pillanataitól kezdve követelték Kovács 
Béla bevonását a kormányzásba. A fővárosban október 26-án röpcédulák 
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jelentek meg, amelyek közölték, hogy az ifjúság másnapi gyűlésén Ko-
vács Béla is fel fog szólalni. Hírek terjengtek arról is, hogy átveszi a mi-
niszterelnöki tárcát. E vakhírek eloszlatására október 27-én este 20 órakor 
a Kossuth-Rádióban felolvassák nyilatkozatát, amelyben többek között 
kijelenti: „Tudomásomra jutott, hogy egyes körök az én miniszterelnök-
ségemet vetették fel. Ez a hír meglepetés számomra, mivel Nagy Imre és 
Kádár János barátaim, az MDP nevében egy nemzeti kormány felállításá-
ra tesznek kísérletet, amelyben a nemzeti törekvés jut kifejezésre. Ezzel 
én korábban is egyetértettem.” (A Magyar Forradalom és Szabadságharc 
a hazai rádióadások tükrében, New York 1956.) 

A kormánynak feltétlenül szüksége volt Kovács Béla nevére ahhoz, 
hogy hatalma megszilárduljon. Mintegy vele akartak elébemenni az ese-
ményeknek, megállítani a forradalmat és biztosítani az addig kivívott 
eredményeket. Nem kétséges, hogy az ország Kovács Bélának a kor-
mányba való belépése után hiszi el először, hogy nem Nagy Imre hívta be 
az orosz csapatokat, mert tudja, hogy olyan emberhez, aki a nemzeti tö-
rekvésekkel szemben, azok vérbefojtására idegen csapatokat vesz igény-
be, Kovács Béla soha nem lett volna hajlandó csatlakozni. 

Nagy Imre október 30-i szózatában bejelentette a kormányon belüli 
szűkebb kabinet megalakítását. Az ország életének további demokratizá-
lása érdekében pedig az egypárt rendszer megszüntetésével a kormány-
zást az 1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműkö-
désére helyezte. A szűkebb kabinetnek Nagy Imrén, Tildy Zoltánon, Er-
dei Ferencen, Kádár Jánoson és Losonczy Gézán kívül Kovács Béla is 
tagja lett. Nagy Imre e szűkebb kabinetben már a szociáldemokraták kép-
viselőjének is fenntartott egy helyet. 

Október 31-én volt Pécsett a Kisgazdapárt alakuló ülése. Barátai és is-
merősei a klinikai betegágyról valósággal elcipelték Kovács Bélát e gyű-
lésre. A kormányba való belépésének történetét ezen az összejövetelen 
így mondotta el: Dobi István felhívta telefonon és tájékoztatta, hogy Nagy 
Imre nemzeti kormányt akar alakítani Kovács Béla részvételével. Mivel 
Nagy Imrével korábban is kapcsolatban állt és támogatta azt a törekvését, 
hogy megszabadítsa az országot Rákositól, Gerőtől és cinkosaiktól, elvi-
leg hozzájárult a kormányban való részvételhez. Azóta azonban semmi 
kapcsolata nem volt a kormánnyal. „Meg voltam lepődve – folytatta Ko-
vács Béla – amikor a kormánylistát nyilvánosságra hozták és abban több 
régi kommunista vezető nevét olvastam. Másnap megfogalmaztam a le-
mondásomat azzal, hogy a jelenlegi kormány összetételével nem értek 
egyet. A lemondólevelet barátaim rábeszélésére nem küldtem el. Nem 
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tudom, mit akar a kormány, a lehetőségek nagyok, az ifjúság vére nem 
hullott hiába. Ezeket a lehetőségeket, a kormány szándékát azonban meg 
kell ismernem és erre csak akkor kerülhet sor, ha Budapestre utazom és 
beszélek a kormány tagjaival.” 

Ugyanebben a beszédében az újjáalakult Kisgazdapárt programjáról 
ezt mondotta: ,,A régi világról szerintem ne álmodjon senki. A grófok, 
bankárok és kapitalisták világa végérvényesen lezárult. Nem kisgazda 
igazán az, aki ma 1939-ben és 1945-ben gondolkozik. Az elmúlt tíz esz-
tendő keserves, de hasznos iskolája volt a Kisgazdapártnak és ennek az 
évtizednek a tanulságait felhasználva kell átalakítanunk a párt programját 
és átalakítanunk a magunk gondolkodását is.” Szót emelt ezenkívül a Pa-
rasztszövetség feltámasztása mellett és kijelentette, hogy „a magyar nép 
semleges Magyarországot kíván.” (Szabad Kossuth Rádió, 1956 október 
31, este 20.01 óra. L. A Magyar Forradalom és Szabadságharc a hazai 
rádióadások tükrében, New York, 1956, 221 old.) 

Kovács Béla egyre nélkülözhetetlenebbé vált az ország vezetésében. 
Felhozatalára népes delegáció utazott Pécsre. Egészségi állapota nem en-
gedte meg, orvosai sem tanácsolták, de mivel látta, hogy kulcsszerepe 
van, útra kelt és november 1-én, délután 6 órakor megérkezett Budapest-
re. 

A forradalom győzelmi mámorában élő főváros még nem sejti a veszé-
lyeket. A parlamentbe azonban, ahol a kormány székel, már egymás után 
érkeznek Nyíregyházáról az orosz csapatok beözönlésének hírei. A kor-
mány erőfeszítése a rend és fegyelem helyreállításán kívül a forradalom 
vérrel kivívott eredményeinek külpolitikai biztosítására irányul. Az or-
szág politikai, egyházi, kulturális és társadalmi vezető személyiségei 
egymásután szólalnak meg komoly, kérő szóval a Szabad Kossuth Rádió-
ban. Az elsők között volt Kovács Béla, november 2-án: 

„Két-három órája kapcsolódtam be a nemzeti kormány munkájába. A 
mai történelmi helyzetben szükségesnek tartom késedelem nélkül elmon-
dani népünknek azt a megállapításomat, hogy kormányunk teljes felelős-
ségérzettel, helyesen, jól képviseli hazánk érdekeit, örömmel állapítom 
meg, hogy a kormány minden emberileg lehetséges erőfeszítést megtett és 
megtesz nemzetközi kapcsolataink rendezésére, további kiépítésére, meg-
lévő baráti kapcsolataink fenntartása és megerősítése érdekében. Hogy az 
előttünk álló nehéz külpolitikai feladatokat megoldhassuk, ahhoz idebent 
erős, öntudatos nemzeti egységre, rendre és nyugalomra van szükségünk. 
És szükségünk van rá, létérdekünk, hogy amint a parasztság a szántóföl-
deken dolgozik a jövő évi kenyerünkért, éppen úgy az ipari munkássá-
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gunk is késedelem nélkül azonnal kezdje meg a termelő munkát az egész 
országban.” (Szabad Kossuth Rádió, 1956, november 2, reggel 7.26 óra. 
1. Id. m. 294 old.) 

A vészjósló szovjet csapatmozdulatokban lehetetlen fel nem ismerni 
egy szisztematikusan felépített támadás hadműveleti előkészítését. A ve-
széllyel szemben a kormány magáévá teszi a forradalom egységes követe-
lését: semlegessé nyilvánítja Magyarországot, kilép a varsói szerződésből 
és az Egyesült Nemzetekhez fordul. A feszültség enged, amikor a szovjet 
kormány november 3-án elküldi tárgyalni teljhatalmú megbízottait. Ko-
vács Béla, meg jómagam is csapdát sejtettünk. Úgy gondoltuk, hogy 
szükség volna a szovjet kormánnyal való közvetlen érintkezés felvételére, 
a szovjet vezetők szándékainak kipuhatolására, Lengyelország és Jugo-
szlávia felkérésére a közvetítésre és ezenkívül megbízott azonnali kikül-
désére az Egyesült Nemzetekhez. Bár a két delegáció tárgyalása a parla-
mentben és este a szovjet főhadiszálláson nem engedett közvetlen táma-
dási veszélyre következtetni, mi lázasan dolgoztunk terveink megvalósí-
tásán. Következő hajnalban megszólaltak az ágyuk és ránkszakadt a po-
kol. 

Kovács Béla november 1-én- közvetlenül Pestre érkezése után és nov-
ember 3-án, a támadás előestéjén találkozott a Kisgazdapárt vezetőségé-
vel. Felfogása ekkor is ugyanaz volt, mint amit pécsi beszédében elmon-
dott. A kivezető utat az ország szociális és gazdasági szerkezetének fenn-
tartásában, a hibák megszüntetésében és kijavításában, azonkívül a nép-
akaratot kifejező, az alapvető emberi szabadságjogokat biztosító parla-
mentáris demokráciában látta. Gyanúval figyelte a sokfajta új párt jelent-
kezését, annak ellenére, hogy azok nem látszottak többnek szereplésre 
vágyó személyek vagy kis csoportok törtetésénél. Bennük mégis a reakci-
ót szimatolta. Az 1945-ös Kovács Béla is radikális politikus volt, a mos-
tani még radikálisabb. Felmérve az ország politikai helyzetét, a kibonta-
kozást egyedül a parlamentáris demokrácia és a szocialista rendszer új 
szintézisétől, a „harmadik út” politikájától várta. 

November 4-e után, egészen januárig még résztvett azokban a tárgya-
lásokban, amelyek valamilyen koalíciós szerkezet fenntartására, a forra-
dalom vívmányainak legalább részbeni megőrzésére irányultak. Ebben az 
időben beszélgetést folytatott Leslie B. Bain amerikai újságíróval, a 
„Reporter” című nagytekintélyű magazin munkatársával. A beszélgetés a 
lap 1956 decemberi számában jelent meg. Kovács Béla egy hónap távla-
tából, államférfiúi bölcsességgel mondta el véleményét a forradalomról. 
„Miért jöttek vissza az oroszok?” – kérdezte az újságíró Kovács Bélát. 
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„Két dolog miatt, – felelte – először, mert túl gyorsan túl messzire men-
tünk és ezzel pánikba hoztuk a kommunistákat. Másodszor, mert az oro-
szok mélyen megalázottnak érezték magukat.” „Kovács aztán kifejtette – 
folytatja Leslie B. Bain – hogy a forradalom minden célja elérhető lett 
volna, ha mód van a folyamat lelassítására.” Aztán szóba került a szélső-
jobboldali veszély. „Nem gondolja, hogy a szabad választás a szélsőjobb 
és a fehér terror uralmát hozta volna?” Az amerikai újságíró szerint Ko-
vács Béla elismerte, hogy fennállhatott volna ennek lehetősége, de, úgy-
mond, meg van győződve, hogy idejében elejét lehetett volna venni ennek 
a folyamatnak. Kovács Béla kevés lehetőséget látott arra, hogy a nagybir-
tok visszaállítható és a bányák, meg a nagy gyárak az államosítás alól 
kivonhatok lettek volna. „Magyarország gazdasági üdve – mondotta – 
olyan vegyes közgazdaságban van, amely a kapitalizmus, az állami tulaj-
don és a szövetkezetek keveréke.” „Politikailag – tette hozzá – fennállott 
egy erősen jobboldali irányzat valószínűsége, de gazdasági hatalom híján 
a szélsőséges csoportok néhány rövid hónap múltán hallgatni lettek volna 
kénytelenek.” A beszélgetés folyamán Kovács Béla azután ezt mondotta: 
„Ha az oroszok vissza akarják állítani a sztálini módszereket Magyaror-
szágon, ez, legalább is a pillanatnyi helyzet szerint, még kevésbé fog sike-
rülni, mint azelőtt. Azonban tragikus, hogy felégetnek minden hidat, 
amely békés megoldáshoz vezethetne. Most nincs kilátás közeledésre 
Magyarország és a szovjetek között. Az okozott sebek nemzedékeken át 
fognak sajogni. Azonban nem pakolhatjuk fel Magyarországot, hogy va-
lahová máshová tegyük és együtt kell élnünk a szovjetek karmaiban lévő 
szomszédainkkal.” Kovács Béla végezetül így fejezte be nyilatkozatát: 
„Megértem Amerika buzgóságát, amellyel a kommunisták ellen harcol, 
de amíg magyar feudálisokkal és fasisztákkal is kapcsolatot tart fenn, 
minket meggátol abban, hogy kapcsolatokat keressünk vele. Mondja meg 
Amerika népének – fordult az újságíróhoz – hogy segítsen minket a de-
mokrácia, nem pedig a reakció számára megnyerni a magyarokat.” És 
végezetül Leslie B. Bain megkérdezte tőle, hogyan látja a jövőt. Kovács 
Béla így felelt: „Nincs minden veszve, mert az oroszok és bábjaik nem 
tudják fenntartani uralmukat, ha a magyar nép mindvégig kitart eltökélt 
ellenállásában. Eljő majd az idő, amikor az oroszoknak csak két választá-
suk lesz: lassú kiéheztetéssel, rendőri terrorral és hasonlókkal kiirtani az 
egész lakosságot vagy pedig elfogadni az elalkudhatatlan követelést – a 
kivonulást Magyarországról.” 

Kovács Béla soha többé nem találkozhatott külföldi újságíróval. Nyi-
latkozata: politikai testamentum. 
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Forradalmi szereplése után még két és fél évig élt. Zaklatott beteg szí-
ve e nyár közepén megállt. Kovács Bélát megölték. Halálos ítéletét már 
1947-ben megkapta. 12 évig tartott, míg végrehajtották. 1959 június 21-
én megtért mártírjaink sorába. 
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BORBÁNDI GYULA 

Az első tudományos munka Nagy Imréről231 
Miklós Molnár–László Nagy: Imre Nagy, Réformateur or Revolutionnaire? 
Publications de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 
No. 33. Genevé 1959. 256 old. 

 
Molnár Miklós és Nagy László az első politikai írók, akik kísérletet tettek 
a magyar forradalom és előzményei tudományos feldolgozására. Az eddig 
megjelent magyar és külföldi munkák szerzői megelégedtek azzal, hogy 
elmondják a forradalmi eseményekkel és közszereplőkkel kapcsolatos 
élményeiket, elmélkedjenek a magyar forradalom okain és fordulatain, 
vagy pedig ismertessék az újságokból, röpiratokból, felhívásokból és nyi-
latkozatokból, cikkekből, írásos tanúvallomásokból és tudósítói jelenté-
sekből álló gazdag bizonyító anyagot, amely segítséget nyújt az 1956-os 
mozgalmas események megértéséhez. Az eddigi művek riportok, élmé-
nyek leírása, vagy vallomások voltak, amelyek arról adtak számot, hogy 
szerzőik hogyan vélekedtek a forradalomról és szereplőiről. Külön cso-
portot alkotnak a dokumentumgyűjtemények, mint például Melvin J. 
Lasky több nyelven kiadott kitűnő munkája, vagy a párizsi Tribune Libre 
sorozatában megjelent Nagy Imrével kapcsolatos alapos dokumentáció. 
Tudományos feldolgozó munkára mindeddig senki sem vállalkozott. Az 
előbb azt írtam, hogy elsőnek Molnár Miklós és Nagy László tett erre 
kísérletet. Munkájuk – amelyet lelkiismeretesen és nagy gonddal végeztek 
– ugyanis csak kísérlet maradhatott, mert a probléma minden részletére 
kiterjedő tudományos munka elkészítésére ma és külföldön még nincs 
lehetőség. Lehetetlen megbízható és a valóságnak tökéletesen megfelelő 
képet adni e korszak minden ágas-bogas problémájáról, az események 
hátteréről, a közszereplők valódi jelleméről és magatartásának mozgató 
rugóiról csupán azoknak a forrásmunkáknak és adatoknak birtokában, 
amelyek a külföldön élő magyar kutató rendelkezésére állnak. Ennek el-
lenére Molnár Miklós és Nagy László fáradozása sok hasznos eredményt 
hozott és a probléma sok rejtett összefüggését világította meg. Könyvük-
ben higgadtan, elfogulatlanul, csak az ügyet magát vizsgálva elemzik egy-
felől Nagy Imre politikai pályafutását, másfelől a Sztálin halála után be-
következett magyar eseményeket és az 1956 őszi hatalmas népfelkelést. 
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A két szerző – akik közül az egyik szemtanúja és résztvevője volt a 
forradalmat megelőző irodalmi és politikai harcoknak, a másik pedig egy 
svájci lap külpolitikai munkatársaként és kelet-európai szakértőjeként 
szerzett tekintélyt magának – a Nagy Imrével kapcsolatos egész proble-
matikát – igen helyesen – nem elszigetelten és kizárólag magyar perspek-
tívából vizsgálja, hanem beállítja abba az általános fejlődési folyamatba, 
amely a Szovjetunióban Sztálin halála után elindult és hamarosan a szom-
szédos népi demokráciákba is átterjedt. A szerzők szerint az ,,új szakasz” 
—vagy ahogyan nyugaton nevezik, az,,olvadás” – Moszkvából indult el, 
miután a szovjet rendszer eljutott arra a pontra, amikor „a tömegek nem 
akarnak a régi módon élni s a vezetők nem tudnak a régi módon kormá-
nyozni”. Az új szakaszt nem egyéni szeszély, vagy belső hatalmi villon-
gás, hanem a változás szükségszerűségének felismerése kényszerítette ki. 
E fejlődés a külpolitikai összefüggések nélkül aligha érthető meg. És a 
magyar változásokat sem értékeljük helyesen, ha a külpolitikai tényezőket 
figyelmen kívül hagyjuk. Molnár Miklós és Nagy László helyesen mutat 
rá, hogy Belgrád, Genf és a huszadik szovjet pártkongresszus nélkül nem 
kerülhetett volna sor Poznanra, a Petőfi köri vitákra, a lengyel fordulatra 
és az októberi magyar forradalomra. Hiba volna azonban e fejleményeket 
csak a szovjet politika változásával magyarázni. Igaz, hogy – írják a szer-
zők – a ,,jó” 1953 után ugyanazzal a mechanizmussal ment végbe, mint a 
„rossz” Sztálin idejében, de közben valami rendkívüli történt, ami meg-
változtatta a dolgok megszokott menetét. 1955-56-ban a szovjet „nagypo-
litika” és a kelet-európai fejlődés összefüggései nem voltak már olyan 
egyszerűek, mint előtte, hanem bonyolulttá és szövevényessé váltak. Az 
addig tetszhalott nemzeti történelem mozgásba jött és Moszkva később 
hiába akarta a fejlődést megállítani, a gépezet tovább járt és immár nem 
külső, hanem belső erők hajtották. Nagy Imre tragédiája abban rejlett, 
hogy felismervén a belső erők működését, nem volt hajlandó ezekkel 
szembefordulni és a megindult nagyszerű fejlődést megállítani. Ő az új 
politikát komolyan vette és akkor is új szakaszt akart, amikor Moszkvá-
ban már más szelek fújtak. Még a forradalomban is bízott abban, hogy a 
szovjet vezetőkben végül mégis csak felülkerekedik a politikai bölcses-
ség, a belátás és az igazi szocialista szellem. A két szerző nagy tárgyisme-
rettel és kitűnő érzékkel rajzolja meg Nagy Imre belső vívódásait, magyar 
és szocialista meggyőződésének küzdelmét a pártfegyelemmel és a negy-
ven éves kommunista múlt nehezen legyőzhető beidegződéseivel. Szerin-
tük Nagy Imre úgy lett a magyar nép vágyainak megvalósítója, a nemzet 
függetlenségének és önállóságának egy kommunista világhatalommal 
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szembeni védelmezője, hogy mindvégig megmaradt kommunistának és 
amit tett, szocialista meggyőződésből tette. 

E rövid ismertetés korlátozott terjedelme folytán nem vállalkozhatom a 
mű beható elemzésére, tudományos értékének kellő méltatására és hiá-
nyainak részletes taglalására. Hadd említsem meg azonban, hogy helyen-
ként fontos megállapításokat találunk, anélkül, hogy ezeket a szerzők bő-
vebben bizonyítanák vagy a forrásokat megjelölnék. Így például egy he-
lyütt azt olvasom, hogy egyes népi íróknak az új szakasz idején közölt 
cikkeiből városellenesség, sőt burkolt antiszemitizmus ütközött ki. Az 
olvasót érthető módon érdekelné, hogy kikről és mely cikkekről van szó. 
Erre vonatkozóan azonban sehol semmi adat, vagy utalás. Azt is megtud-
juk, hogy egyes kommunista írók – Déry, Háy, Benjámin, Zelk – attól 
tartottak, hogy az új szakasszal feltörő hazafias, nemzeti szellem egyes 
népi íróknál egyfajta nacionalizmusba és provincializmusba fullad bele. 

Ezért ezek a kommunista írók azt kívánták, hogy a nyugati szellem és 
kultúra oly sokáig lezárt kapuit újra meg kell nyitni. Minthogy a két szer-
ző egyes kommunista íróknak ezt az aggodalmát nem vizsgálja meg köze-
lebbről, e közlés sok félreértésre adhat okot. A provincializmusra hajla-
mos egyes népi írók szembeállítása az európai és nyugati tájékozódású 
kommunista írókkal épp olyan helytelen, mintha valaki ennek ellenkező-
jét tenné és például a nyugati műveltségű, európai gondolkodású Illyés 
Gyulával, Németh Lászlóval, Szabó Lőrinccel és másokkal szemben csak 
a provinciális szemléletű és az európai tájékozódástól idegenkedő kom-
munista írókat venné észre. Az európaiság és a provincializmus tünetei 
mind a két táborban fellelhetők. Persze e tekintetben nagyon körültekin-
tőknek kell lennünk, mert például a városias szemlélet még nem szükség-
szerűen az európaiság vagy a nyugati népekkel való együvé tartozás igé-
nyének jele. 

E hiányoktól eltekintve Molnár Miklós és Nagy László munkája a ma-
gyar forradalomról szóló irodalom komoly nyeresége és elismerés illeti az 
Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationalest, ezt a jeles genfi 
tudományos intézetet, hogy lehetővé tette e fontos mű megjelenését. 

 



 

830 

NAGY LÁSZLÓ 

A marxizmus bonckés alatt232 

Piene Fougeyrollas: Le maixisme en question, Aux Editions du Seuil, 
Paris 1959, 173 oldal. 

 
Leghelyesebb, ha Pierre Fougeyrollas, az 1922-ben született francia filo-
zófia-tanár ,,Le marxisme en question” című művéről szóló ismertetésün-
ket a szerző előszavával vezetjük be. Fougeyrollas ezt írja könyve beveze-
tőjében: „A század első felének nagy történelmi kalandja a kommunista 
mozgalom volt. Az itt következő oldalak szerzője 1942-től 1956-ig részt 
volt ebben a mozgalomban, amelyhez az illegalitás idejében csatlakozott, 
hazája nemzeti és társadalmi felszabadulása reményében. A magyar for-
radalom idején szakított azonban a mozgalommal, miután a szovjet had-
sereg kétszeri beavatkozása nyilvánvalóvá tette, hogy a kommunista párt-
nak nincs többé semmi köze a szabadságeszmékhez, a népek függetlensé-
géhez és a szocializmushoz ... A kommunista párthoz az ellenállási moz-
galmon keresztül csatlakozott nemzedék szellemi drámája abban áll, hogy 
egyfelől hitt a Szovjetunió szocialista jellegében – noha a munkáshatalom 
már régesrégen átadta helyét egy parancsuralmi típusú bürokrata rend-
szernek – másfelől megtámadhatatlan igazságnak tartotta a marxizmus 
minden magyarázatát, pedig ez már jó ideje egy új formájú társadalmi és 
politikai zsarnokságot igazoló tanrendszerré vált.” 

Fougeyrollas professzor könyve tehát egyike azoknak az önvallomás-
oknak, amelyeket a magyar októberi forradalom tanulságain okult és a 
kommunizmusból végleg kiábrándult értelmiségiek írtak. Az Új Látóhatár 
május-júniusi számában már ismertettünk egy hasonló körülmények kö-
zött született írást, Edgár Morin „önkritika” című könyvét. De, míg Morin 
főleg azt kutatja, miként lehetséges, hogy egy higgadt gondolkodású, az 
átlagosnál jóval műveltebb ember a szellemi prostitúció útján a sztáliniz-
mus pragmatikus posványába süllyed, Pierre Fougeyrollas sokkal tovább 
megy és nemcsak azt kutatja, miért és hogyan lesz valaki kommunista, 
majd miért és hogyan ábrándul ki ideáljaiból, de bonckés alá veszi magát 
a marxizmust is és az eszme mai érvényét vizsgálja. 

Az egyetlen hasonlatosság Morin és Fougeyrollas között, hogy mind-
ketten morális megfontolásból fordítottak hátat a kommunizmusnak. 
Egyikük sem azért hagyta ott a pártot, a marxizmust és főleg ennek kom-
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munista változatát, mintha a „tan” nem viselte volna el a kritika támadá-
sait, hanem azért, mert egy, az eszmén teljesen kívül álló esemény meg-
rendítette hitüket. Amíg a kommunizmushoz való tartozás szinte vallásos 
hitként élt bennük, egyiküknek sem jutott eszébe a marxizmust – amelyről 
egyébként azt tartották, hogy minden bajt meggyógyít – saját nyavalyájuk 
ellen felhasználni és a kommunizmust a marxizmus világánál megvizs-
gálni. Csak akkor nyílt ki a szemük, amikor a szovjet intervenciós csapa-
tok elkövették azt a megbocsájthatatlan vétket, hogy magyar munkásokra 
lőttek. Ekkor kezdték csak el tárgyilagos és elfogulatlan vizsgálatnak alá-
vetni az addig idealizált valóságot. 

Morin könyvének alapvető mondanivalója a szerzőnek talán ebben a 
mondatában található: „A marxizmus, kedves komám, tanulmányozta a 
közgazdaságtant, a társadalmi osztályokat, meg minden mást. Csak éppen 
egyet felejtett el tanulmányozni .. .az embert.” Fougeyrollas ennél tovább 
megy. Tervszerűen megvizsgálja a marxizmus filozófiai, közgazdasági, 
történelmi és szociológiai aspektusait. Tehát nem csak a szovjet közálla-
potokat vagy a sztálinizmust bírálja, mint Morin tette, hanem magát a 
marxizmust is. Visszamegy a forrásokig, Marxig és Engelsig, segítségül 
hívja Kautskyt, Bernsteint, sőt Schumpetert is és az ő kritikájuk lángjánál 
gyújtja meg a maga fáklyáját. 

Könyvének célját a következő mondatban fejti ki: „Sürgősen ki kell je-
lölnünk a marxizmus helyét a gondolkodás történetében, miként ez ko-
rábban a platonizmussal, az arisztoteleszi tanokkal, a descartesi és a kanti 
gondolatrendszerrel már megtörtént. A marxizmus felfedezéseit be kell 
iktatni az embert és a társadalmat vizsgáló tudományok eredményei közé, 
mintegy hozzájárulásként ahhoz a szellemi erőfeszítés-sorozathoz, amely 
nem a marxizmussal kezdődött és a nem is fejeződik be annak végével.” 

A szerző teljesen elfogadhatatlannak tartja, hogy a marxizmus nem 
csak hipotézist állít fel az emberiség szocialista jövőjéről, hanem ezt a 
nagyravágyást a tudományosság, sőt a történelmi szükségszerűség jelle-
gével ruházza fel. Fougeyrollas szigorú kritikában részesíti az úgyneve-
zett elnyomorodási elméletet és más jóslatokat, amelyek a tudományos 
igazság igényével léptek fel, de mindmáig nem valósultak meg. E bírálat 
végén a marxizmus minden sallangtól mentesen áll az olvasó előtt, mint 
egyike azoknak a tudományos és bölcseleti módszereknek, amelyek az 
emberiség gazdag történelme folyamán eddig megszülettek. 

A „Le marxisme en question” befejezéseként a szerző a nyugaton már 
beköszöntött „managerial revolution” – a szakemberek uralmának – a 
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Szovjetunióban várható következményeit vizsgálja és úgy látja, hogy a 
Szovjetunió sem térhet ki e fejlődés elől. 
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BOGYAY TAMÁS 

A hunok története233 

Franz Altheim, Geschichte der Hunnen I. Von den Aníangen bis zum 
Einbruch in Európa. (A hunok története I. kötet. A kezdettől a betörésig 
Európába). Mit Beitrágen von Robert Göbl, Hans-Wilhelm Haussig, Ruth 
Stiehl, Erika Trautmann-Nehring. Berlin, Walter de Gruyter et Co. 1959. 
463 1. 16 kép. 

 
Ha a hunokról van szó, a magyar ember többé-kevésbé illetékesnek érzi 
magát, még az is, aki, mint a történészek és régészek javarésze, egyáltalá-
ban nem veszi készpénznek Hunor és Magyar szép mondáját. El kell is-
merni, hogy van is hozzá bizonyos jogunk. A nyugati keresztény 
kultúrövezetben a magyar az egyetlen nép, amely ugyanabból a 
lovasnomád világból jött, mint a hunok, és félévezreddel később az ő 
nyomukba lépve alapított országot a Dunamedencében. A magyar Alföldi 
Andrásnak oroszlánrésze van abban, hogy az előkerült leletek tömegéből 
ma ki lehet választani a hunok hagyatékát és a turkológus Németh Gyula 
mintegy nemzeti feladatot teljesített, amikor 1940-ben a legjobb magyar 
szakemberek közreműködésével kiadta az „Attila és hunjai” című tekinté-
lyes tanulmánygyűjtemény t, 

Attila és birodalma azonban valójában világtörténelmi probléma, 
amely a második világháború után épp nyugaton egyre jobban előtérbe 
került. Hogy csak pár nevet említsünk: az angol E. A. Thompson, a német 
F. Altheim és J. Werner egész köteteket, az emigráns orosz G. Vernadsky 
és a Puerto Rico-ban működő magyar Ferdinandy Mihály tanulmányok 
sorát szentelték Attila korának és a kapcsolatos kérdéseknek. A nemzet-
közi érdeklődés magával hozta a lovasnomád kultúrának mintegy „rehabi-
litálását”, világtörténelmi szerepének elismerését. Hun viszonylatban 
azonban ez az érdeklődés mondhatnánk Attila-centrikus. Érthető, hiszen 
az Isten ostora Európának egyik legmegrázóbb élménye volt és ma már 
tudjuk, a hunok betörése szinte évtizedek alatt felforgatta az akkori nyu-
gati kultúrvilágot és megváltoztatta az egész kontinens arculatát. Jellem-
zőek a könyvcímek: E. A. Thompson, A History of Attila and the Huns 
(1948), F. Altheim, Attila und die Hunnen (1953), J. Werner, Beitráge zur 
Archeologie des Attila-Reiches (1956), stb. 
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A legátfogóbb képet Altheim adta 1953-ban. Sikerrel igyekezett ki-
elemezni a steppei életforma lényegét, jellemezni a tipikus lovasnomád 
sorsot a magaskultúrákkal való mérkőzésben és felmérni a hunok szellemi 
hatását az európai germánokra. A hun történelem kulcsát végeredmény-
ben Attila alakja jelentette, összekapcsolva Attila hunjait mintegy 700 
évvel előbbi ázsiai hiung-nu néppel, nagyszabású történelmi sors képe 
tárult fel, amelynek két hatalmas egyéniség alkotta a csúcspontját: a Kr. e. 
100 körül Kínában hódító Mao-tun és Kr. u. 450 táján Attila. 

Az utóbbi évtizedek kutatásainak egyik főeredménye azonban az volt, 
hogy a hunok sorsával Európában és Ázsiában számtalan más kisebb-
nagyobb meghódított és „szövetséges” nép sorsa is összefonódott és épp 
ezáltal csináltak világtörténelmet. Ez a felismerés indította Altheimet, a 
nyugatberlini egyetem tanárát arra, hogy több munkatárs bevonásával 
még tágabb távlatba helyezve újra feldolgozza a hunok történetét. Az új 
munkát, amelynek – mint az előszó nyíltan meg is mondja – az 1953-ban 
megjelent „Attila und die Hunnen” helyébe kell lépnie, Altheim három 
kötetre tervezte. Természetes, hogy végleges véleményt csak a teljes mű 
megjelenése után alkothatunk magunknak. A mostani csaknem 500 olda-
las első kötet is megérdemel azonban egy külön ismertetést és néhány 
megjegyzést. 

A kötet az alcím szerint a kezdettől az Európába való betörésig terjedő 
időt tárgyalja. Aki ismeri Altheim első könyvét Attiláról és a hunokról, 
mindenek előtt a módszeren lepődhet meg. Az „Attila und die Hunnen” 
irodalmi igényekkel megírt, páratlan szemléltető erejű átfogó történelmi 
képet nyújtott. A nem szakember is könnyen, élvezettel olvashatta a mi-
nimális tudományos apparátussal terhelt írást. Az új „Geschichte der 
Hunnen” ennek szinte az ellenkezője, mintha Altheim előző munkái és 
cikkei bírálóinak szánta volna. A részletkérdések polemikus taglalása 
közepette elhomályosodnak a nagy vonalak és összefüggések, a fáktól 
nehéz meglátni az erdőt. A módszer pedig jórészt filológiai és főként a 
csak keveseknek hozzáférhető és még kevesebbek előtt ismert és érthető 
keleti forrásokat használja fel. Az adatok kiértékelésénél a név- és szó-
etimológiáknak jut rendkívül nagy szerep, A nyelvészet a történeti kutatás 
fő segítőtársává lép elő. Aligha van történész, sőt nyelvész sem, aki szak-
emberként tudna hozzászólni a könyv minden fejezetéhez. A szerző maga 
is kénytelen volt nem egyszer munkatársak segítségét igénybe venni, mert 
– mint maga is bevallja – a feladat sokrétűsége meghaladja egy ember 
erejét. A nyelvészet ilyen előkelő szerepe a magyar őstörténeti kutatás 
szempontjából különösen tanulságos. Nem is olyan régen, 1953-54-ben 
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történt, hogy Molnár Erik, a mai magyar rendszer legsokoldalúbb „tudó-
sa”, megpróbálta épp a nyelvtudományt egyszer s mindenkorra kitörölni 
az őstörténetkutatás eszközeinek sorából. 

Lényeges meglepetéseket tartalmaz maga a hun történelem is. Altheim, 
a klasszikus „sapientis est consilia sua mutare in melius” elvét követve, 
feladta a kínai forrásokból ismert hiung-nuk és a későbbi, Európát felka-
varó hunok azonosságát. Akármilyen szép és hatásos párhuzamokra és 
eszmefuttatásokra ihlette őt magát és nem egy kollégáját ez a gondolat, 
kénytelen volt elvetni, mert a források alapos vizsgálata arra a meggyőző-
désre vezette, hogy a hiung-nu név későbbi alkalmazása a hunokra épp 
olyan tudós irodalmi régieskedés volt, mint ahogy nyugaton is évezrede-
ken át nevezték pl. szkítának, majd éppen hunnak a délorosz steppe leg-
különbözőbb nomád népeit. 

Az új huntörténet ezenfelül szakít az „Attila-centrikus” szemlélettel is. 
Mint már említettük, nemcsak a magyar, de a nemzetközi kutatás is haj-
lamos volt a hunokat mindig csak Attilán át nézni és mindent valamiképp 
reá vonatkoztatni, hozzá, mint a hun sors kiteljesedéséhez mérni. A keleti, 
elsősorban iráni források világánál azonban kitűnik, hogy a hunok jóval 
előbb kezdődő szereplése már Ázsiában is világtörténelmi távlatokat nyit 
és kontinenseket átfogó összefüggésekre vet világot. Megpróbáljuk rövi-
den összefoglalni, hogyan látja Altheim ezt a történelmet. 

A hunok először a Kr. u. 2. század második felében mutathatók ki Eu-
rópában, a Kaukázus északi előterében. Többségük vezető és jórészt név-
adó népe is lesz a Közép-Ázsiából kiinduló török népvándorlásnak, amely 
velük együtt az onogurokat, vagyis az ősbolgárokat is nyugatra hozta. A 
hun vándorlás mindenütt északiráni törzsek, főként az alánok nyomát kö-
veti vagy azokhoz szorosan kapcsolódik. A Balkas-tó, a Kenkol és a Tal-
asz folyók vidékén alapítja meg az iráni-szák lakosságra rátelepülő hódító 
törökség az első nagy politikai hatalmat. Innen törnek be a hunok az Aral-
tótól délre fekvő tájakra, megtelepszenek Északkelet-Irán-ban is, majd 
újabb előretöréssel meghódítják a Volga és a Duna közti hatalmas terüle-
tet. Az Északkelet-Iránban megjelenő népet a források heftalita, chionita 
vagy fehér hun néven ismerik. A szaszanida birodalom szomszédsága 
döntő befolyással volt a török lovasnomádokra. Mivel innen, a heitaliták 
birodalmából indult ki a hunok támadása a kaukázusi alánok és a 
déloroszországi gótok ellen is, az Európát hódító nép kultúrájában az ősi 
török jelleg sokszor szinte teljesen eltűnik az irániak anyagi és szellemi 
hatása mögött. Az iráni (alán) és a török (hun) lovasnomádok egyébként 
is nem egyszer szétválaszthatatlanul összekapcsolódnak. 
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A hunok vándorlása különben csak része a nagy népmegmozdulásnak, 
amely a Góbitól a Szaharáig a sivatagi övezettől északra és nyugatra egy-
idejűleg zúdította rá a pusztai népeket a rómaiak és a szaszanidák magas 
kultúrájú birodalmaira. Az állattenyésztő nomádokat az éghajlat gyors 
változása, a legelők katasztrofális kiszáradása mozdította ki helyükből. 
Ezzel kapcsolatban Altheim részletes képet ad az arabok és az észak-
afrikai dromedár- (egypúpú tevés) nomádok mozgalmairól és a beduin 
életforma előretöréséről a városkultúrák világában. A hunokon elég mesz-
sze túl vezet a „Kulturális örökség” című szakasz négy fejezete is. Az 
iráni ösztönzések itt is nagy szerepet játszanak, de rengeteg érdekes ki-
sebb adalék is akad. Az újhazába vezető „csodaszarvas” motivumát a Kr. 
e. 11. századi Teli Halafba lehet visszafelé követni. Az óbolgár szikla-
domborművek iráni mintaképei közismertek, görög nyelvű felirataik szel-
leme azonban Altheim szerint jellegzetesen ótörök. Az ótörök rovásírás-
ról, amelynek magyar változata a székelyeknél még a középkorban is élt, 
az a véleménye, hogy a kaukázusi hunok teremtették meg Kr. u. 300 körül 
egy georgiai ábécé alapján. 

Az Európába való betörést a Don átlépése és a gótok elleni támadás 
jelzi. Ermanarik hatalmas gót birodalmának iráni-alán befolyás alatt ki-
alakult kultúrája messze északra is kisugárzott és Altheim épp ennek alap-
ján mutatja ki, hogy a finn népköltészet remekének, a Kalevalának az 
eredete még a gótokkal való érintkezés korába, a Kr. u. 3–4. századba 
nyúlik vissza. 

A szétágazó fejtegetésekben nem egyszer szóba kerülnek a nomád vi-
lág későbbi népei is, elsősorban az óbolgárok, akik leginkább tekinthetők 
a hunok közvetlen utódainak. Szerepelnek az avarok is, akiknek egyik 
jelentős elemét, a var-chun-okat Altheim a fehér hunoktól, vagyis a 
heftalitáktól származtatja, anélkül, hogy tudna Czeglédy Károly azonos 
eredményeiről. A kazárokkal kapcsolatban foglalkozik több ízben az ős- 
magyarokkal is. Mivel Altheim többször kitér a hun-óbolgár és hun-avar 
kapcsolatra, a magyar olvasó nem ok nélkül keres az adatok és új szem-
pontú forrásértelmezések tömegében esetleges fogódzót a hun-magyar 
kapcsolatok annyit vitatott problémájának megoldásához is. önkéntelenül 
is várja a választ a kérdésre, lehet-e történeti hitele krónikáink hun mon-
dájának, hozhatott-e magával Attila-hagyományt legalább az Árpádház, 
vagy pedig csak középkori tudós irodalmi fikció-e mindez. 

Az eredmény negatív. A magyar dolgokban jártas munkatárs híján 
Altheimnél a kérdés fel sem vetődik. Szerinte a magyarság sorsa a legszo-
rosabban kapcsolódott a Kr. u. 6. században feltűnt kazárokéhoz. A kazár-
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magyar viszony ugyancsak régi nehéz problémája az 
őstörténetkutatásnak. Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár „A 
Birodalom kormányzásáról” címen ismert híres műve 38. fejezetében azt 
írja, hogy a magyarok három évig együtt laktak a kazárokkal és ezalatt 
minden háborújukban részt vettek. A nyilván elírásból eredő 3-as szám 
rengeteg fejtörést okozott. Altheim szerint eredetileg 303 állhatott a szö-
vegben és ez a görög paleográfia szempontjából igen lehetséges. A ma-
gyar-kazár közösség felbomlását a 889-es besenyő támadás és Etelközbe 
vonulás idejére téve, egyszerű kivonási művelettel megállapítja, hogy a 
magyaroknak 585 körül kellett csatlakozniok a kazárokhoz, akik Efezoszi 
János Egyháztörténete eddig kellő figyelemben nem részesült adata sze-
rint épp ezidőtájt tűntek fel Európában. Altheim bizonyítékul hivatkozik 
az óorosz ú. n. Nesztor-krónikára is, amely szerint a magyarok 
Herakleiosz bizánci császár perzsa hadjárataiban, a 7. század elején jelen-
tek meg először. 

A tetszetős érvelés figyelmen kívül hagyja a mohamedán földrajzi 
munkák tanúságát. Ezek alapján és más adatokat is tekintetbe véve, több 
mint valószínű, hogy a magyarok már jóval 889 előtt, alighanem 830 tá-
ján kiváltak a kazár birodalomból. A Nesztor-krónika kései feljegyzésé-
nek hitelét is alapjában megrendíti a tény, hogy forrása, Georgiosz 
Hamartolosz görög nyelvű krónikája türkökről beszél. A 6–7. század jól 
ismert türkjeit pedig csak későbbi bizánci írók azonosították tévesen az 
ugyancsak türknek nevezett magyarokkal. Konstantinosz rejtélye tehát 
egyelőre megoldatlan és Altheim aligha következtetett volna olyan bátran, 
ha alaposan ismeri a kérdésre vonatkozó magyar kutatásokat. 

Hasonlókép hiányos a 277–78. lapon a kazárokkal összefüggésben a 
magyarság és Korezm közti kapcsolatok tárgyalása. A magyar nép török 
alkotóelemét Altheim egyszerűen a csatlakozott lázadó kazár csoportban, 
a kabarokban látja. Az embertani és nyelvészeti kutatás ritka egyöntetű 
tanúsága szerint azonban a finnugor nyelvű magyarságot hosszú időn át 
érte sokrétű és változatos török hatás. 

Természetes, hogy a szétágazó részletkutatásokkal szinte telezsúfolt 
munkában minden specialista, így a magyar őstörténész is találhatna még 
sok pontot, amelyhez lenne mondanivalója. A bogarászás helyett legyen 
azonban elég csak egy általános megjegyzés és egyúttal kívánság. 
Altheim sokszor egyszerűen utal előző műveire és úgy látszik felesleges-
nek tart itt újra meghatározni és tisztázni bizonyos alapvető jelenségeket 
és fogalmakat. Így a beduin életformáról sokkal többet olvashatunk, mint 
épp a lovasnomádságról. A finnségre gyakorolt gót kultúrhatással kapcso-



 

838 

latban (306 s köv. 1.) ugyan szép képet kapunk az iráni alánok nehéz 
fegyverzetű lovasságának jelentőségéről, a hunokról azonban azt olvas-
suk, hogy katonai fölényük alapja a keletről hozott tökéletesített vas- és 
acélmegmunkálás volt, főként a távolkeleti eredetű egyenes szablya és az 
Iránból átvett kétélű, keresztvassal ellátott kard. A hunok harcainak első 
leírásaiban – Altheim is idézi őket –, nem ezek a fegyverek, hanem a ló-
hátról való nyilazás és az ezzel kapcsolatos sajátos taktika dönti el a csa-
tát. Az alánokkal ellentétben a hunok mint villámgyorsan mozgó, könnyű 
lovasság jelennek meg és a belsőázsiai eredetű török lovasnomádok 
harcmódja lesz még félezer évvel később is az ősmagyarok hadi sikerei-
nek titka. Természetes, hogy ehhez más lófajta kellett, a lovasnomád élet-
forma más árnyalata állt mögötte. Altheim mindig mestere volt a szemlé-
letes nagy szintéziseknek. Reméljük, hogy a nagy munka következő köte-
teiben megkapjuk azt az átfogó képet is, amely a maga teljességében mu-
tatja be a hunok és általában a török lovaspásztor népek életének lényegét. 
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EKECS GÉZA 
A magyar film szürke korszaka234 

Az 1945 és 1956 között forgatott magyar filmek közül három emelkedik 
ki: A „Valahol Európában”, a „Talpalatnyi föld” és a „Körhinta”. A „Va-
lahol Európában” – Radványi Géza műve – a második világháború után 
lassan ocsúdó magyar filmgyártás első életjele volt. A film sikerét Balázs 
Béla közreműködése univerzálissá tette. A „Talpalatnyi föld”-del meg-
született a magyar népi-film. (Előtte csak Szőts István „Emberek a hava-
son” című alkotása érdemel említést.) A Bán Frigyes által rendezett film 
az államosított filmgyártás első alkotása volt. A következő mérföldkő, a 
„Körhinta”, Fábry Zoltán műve. Ezzel indult el a vasfüggöny mögötti 
filmgyártásban az „olvadás”, amelynek egyenes folytatása a „Szállnak a 
darvak” című szovjet film. A „Körhinta” olyan szellemi eledel volt, ame-
lyet szocialista-realista anyagból neo-realistává főztek és fatányéron tálal-
tak. ízletes volt és üdítően hatott. Az „új szakasz” légkörében készült és a 
filmgyártásban is valami újnak a kezdetét jelezte. 

A forradalom leverése a magyar filmgyártásban is fordulatot hozott. 
Ha az 1949 és 1955 közötti filmtermésünket „sztálinista” jelzővel illetjük, 
akkor az 1956 utáni korszakot „szürké”nek kell nevezzük. E rövid írá-
somban három esztendő magyar filmjeit szeretném bemutatni és ezt az 
úgynevezett „szürke” korszakot kissé megvilágítani. A „szürke” elneve-
zés nem tőlem származik. Darvas József – a Hunnia igazgatója – használ-
ta a filmművészeti szakosztály idei alakuló ülésén. 

1956-ban 9 magyar filmet mutattak be. 1957-ben ez a szám 13-ra 
emelkedett és a bemutatott alkotások közül több még a forradalom előtt 
készült. Így többek között Makk Károly „Mese a 12 találatról” című film-
je is. Egy másik film, a „Bakaruhában” főszereplője, Darvas Iván már 
börtönben ült, amikor a filmet Velencében „Quartiere liberó” és Párizsban 
„Un amour du Dimanche” címen vetítették. Az „Eltüsszentett birodalom” 
című film – Banovich Tamás alkotása – egy despota-királyról szól, aki 
elvárja, hogy minden tüsszentése után alattvalói „Egészségére!” kiáltással 
köszöntsék. E Rákosi-szatíráról csak annyit sikerült megállapítanom, 
hogy 1957 április 18-án játszották Gyöngyösön. (Ebben az időben több 
film tűnt el a fémdobozokban, de erre később még kitérek). Keleti Márton 
„Két vallomás” című filmjét a forradalom előtt kezdték el forgatni, de 
csak 1957-ben fejezték be, több nyugatra menekült filmszínész szerepé-

                                                           
234 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 5. számában. 
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nek újrajátszásával. Gertler Viktor „Láz” és Bán Frigyes „Csigalépcső” 
című filmjéről – minthogy nyugati országokban nem mutatták be – csak a 
hazai kritikák állnak rendelkezésemre. 

Igen érdekes a Hajnóczy-féle összeesküvésről szóló film esete. Ezt a 4 
millió forintos költséggel készített filmet még a forradalom előtt forgat-
ták. Hosszú ideig hirdették is „Hazafiak” címen, de már nem mutatták be. 
A forradalom leverése után ismét hirdetni kezdték, de most már „Kioltott 
lángok” címen. A bemutatóra azonban ezúttal sem került sor. Végre 1957 
október 21-én kezdték el játszani Budapesten – „Császár parancsára” cí-
men. 

A Máriássy házaspár „Külvárosi legenda” című filmjét a hivatalos kri-
tika is fanyalogva fogadta. A nézők akaratlanul is a Horthy korszak prole-
tárjai helyett a népi demokrácia dolgozóit látták e „külvárosi legendában”. 
Az 1957-ben bemutatott filmek közül említést érdemel még Páger Antal 
nagysikerű filmje, a „Dani”. Páger Szemes Mihály művében főszerepet 
játszik és a kritikusok még ma is elismerően írnak a „Dani”- ról és Páger 
Antalról. 1957 karácsonyán mutatták be Révész György „Éjiékor” című 
filmdrámáját, amely egy színész-házaspár életéről szól 1956-ban. Egyi-
kük nyugatra menekül, a másik otthon marad. A filmet vérbeli pesti han-
gulat és csendes melankólia jellemzi. 

1958-ban is 13 új magyar film szerepelt a mozik műsorán. A kiemel-
kedőbbek közé tartozik Ranódy László „Tettes ismeretlen” című alkotása, 
amely egy háborúból visszamaradt gránát robbanásáról szól. Nagy vára-
kozás előzte meg Dr. Homoki-Nagy István „Cimborák” című állatfilmjét, 
amely csalódást keltett. Egy tacskó és egy vizsla története a film, amelyet 
sajnos, a story és az emberi módon gondolkodó állatok beszéde sablonos-
sá tett. Gelléri Andor Endre „Vasvirág” című elbeszélésének filmváltoza-
tát Herskó János a harmincas évek finom, félhomállyal dolgozó stílusában 
filmesítette meg. Várkonyi Zoltán és a fiatal Törőcsik Mari a film fősze-
replője. (Törőcsik Mari egyébként a legolcsóbb magyar filmsztár. Mint 
főiskolai hallgató játszott évekig több magyar filmben és mint ilyet meg-
lehetősen szerényen díjazták). Francia-magyar közös produkcióban – Jean 
Dréville és Keleti Márton – készült a „Feketeszem éjszakája”, amelynek 
Magyarországon nagy közönségsikere volt. Ugyancsak forradalom előtti 
ötletből született – Boldizsár Iván forgatókönyve alapján – a „Micsoda 
éjszaka” című film is. A Révész György által rendezett álomkomédia fő-
szereplője Latabár Kálmán. Az esztendő egyik legolcsóbb filmje az „Édes 
Anna” volt. Kosztolányi regényéből Bacsó Péter és Fábry Zoltán írt for-
gatókönyvet. A filmet Fábry rendezte és a címszerepet Törőcsik Mari 
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alakította. Az „Édes Anna” 2 millió hatszázezer forintba került. A hazai 
kritika a „Talpalatnyi föld”-del és a „Körhintá”-val egyenrangúnak nevez-
te. Nagy reményekkel küldték el az idei cannesi filmfesztiválra. A film 
megbukott. Ennek oka nem a történet speciálisan magyar volta, a pesti 
cselédsors, stb. Fábry. filmje erőtlen, konvencionális. Hiányzik belőle a 
„Körhinta” sodró lendülete. Máriássy Félix „Csempészek” című és a két 
világháború között játszódó filmjének főszereplői a magyar-román határ-
szakaszon közlekedő csempészek, akiket a nyomor törvénytelenségre 
kényszerít. Ugyancsak a 30-as években játszódik Nagy Lajos novellájából 
filmre írt „Razzia”. Nádasdy László rendezte, Szirtes Ádám, Görbe János, 
Bulla Elma és Uray Tivadar alakítja a főszerepeket. Csehszlovák-magyar 
közös produkcióban készült el Mikszáth Kálmán: „Szent Péter esernyője” 
című regényének filmváltozata, amelyet tavaly decemberben mutattak be 
a magyarországi mozik. 

Ez év októberéig 12 új magyar játékfilmet találtunk a bemutató mozik 
műsorán. Makk Károly „Ház a sziklák alatt” című filmje a San Francisco-
i fesztivál nagydíját nyerte. A fűtött levegőjű paraszt-szerelmi drámát 
Tatay Sándor írta. A forradalom után Párisba menekült, majd néhány hét 
múlva hazatért Psota Irén játssza a film egyik női főszerepét. Az 1959-es 
év filmeseményei közé sorolja a hivatalos kritika a „Tegnap” és a ,,39-es 
dandár” című filmet is. Keleti Márton a „Tegnap”-ban Dobozy Imre „Be-
csület” című történetét filmesítette meg. A film hősei 1956 őszén lelke-
sednek a forradalomért, de később rájönnek arra, hogy a vezetés már ki-
csúszott a nép kezéből, a forradalmat tőkések, nagybirtokosok irányítják. 
Szembeszegülnek vele, védik a nép jogait és a termelőszövetkezetet is. (A 
filmben Páger Antal reakciós földesurat alakít.) A filmtörténet még a 
szovjet intervenció előtt fejeződik be. A „Tegnap”-ot az idei moszkvai 
filmfesztiválon is előadták. Csak a Szovjet Újságíró Szövetség oklevelét 
nyerte el. A hírek szerint rövidesen forgatni kezdik folytatását. A ,,39-es 
dandár” a Tanácsköztársaság évfordulójára készült. Makk Károly forgatta 
és a filmmel kapcsolatban leginkább Bihari József alakítását emlegették. 
A Máriássy házaspár 1916 és 1944 között Csepelen játszódó és öt epizó-
dot tartalmazó filmjét Budapesten ez év márciusában mutatták be. Címe: 
„Álmatlan évek”. A filmet az idei velencei filmfesztiválon is vetítették. A 
nemzetközi kritika elsősorban egy fontos epizódot, az 1956-os csepeli 
sztrájkot hiányolta. Véleményem szerint nem ez a Máriássy film egyetlen 
hibája, hanem az, hogy konformista. Júniusban mutatták be Fekete István 
kutyatörténetének filmváltozatát, a „Bogáncsot”. Rendezője Fejér Tamás. 
Fehér Imre labanctörténetet vitt filmre „Kard és kocka” címen. Ranódy 
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László Darvas József forgatókönyvéből készítette az „Akiket a pacsirta 
elkísér” című filmet. A Darvas-Ranódy film története 1922-ben játszódik 
és gazdánál tengődő cselédek szerelmi-szociális problémáját tárgyalja. 
Erről is csak azt mondhatom, amit a többi magyar filmről: egy-egy mes-
terkélten gyengén megvilágított kép, rongyos emberalakok, többszöri 
„Kutya-úristenit!” káromkodás még nem fokozza egy történet drámaisá-
gát. 

Az 1959-es év eseményeihez tartozik két különös filmbemutató. 
Mindkét filmet az úgynevezett zavaros 1957-es hónapokban forgatták. A 
cenzúra két esztendeig fémdobozban tarttatta Apáthy Imre „Játék a szere-
lemmel” és Fábry Zoltán „Bolond április” című filmjét. Az elsőt Gyárfás 
Miklós írta, a másodikat Karinthy Ferenc. Ez év júliusában, illetve au-
gusztusában csendben, minden külön hirdetés nélkül mégis bemutatták e 
filmeket. Nem elsőhetes filmszínházakban, hanem Népszínház-utcai kis 
másodhetes moziban. A filmeknek mégis híre járt, ritkán álltak a Csoko-
nai mozi előtt annyian, mint amikor e filmeket játszották. Hivatalos nyi-
latkozat szerint mindkét film „csak 18 éven felülieknek ajánlott”. A „Já-
ték a szerelemmel” egyik szereplője Kiss Ferenc. A „Bolond áprilist” 
Hruscsov 1958 áprilisi látogatása idején öles betűkkel hirdették a lapok, 
de a filmet akkor nem mutatták be. 

Még 1956-ban készült el Várkonyi Zoltán „Keserű igazság” című 
alkotása. Három millió nyolcszázezer forintba került. Egy nagy szocialis-
ta építkezés vezetőjének erkölcsi kudarcát taglalja a film. Nem mutattak 
be. Úgyszintén nem vetítették nyilvánosan a „Nagyrozsdási eset” című 
filmet sem, amely egy kisváros gőzfürdőjével kapcsolatos események 
bemutatásával szatíra a népidemokratikus köznapokról. A film gyártási 
költsége annak idején két millió kilencszázezer forint volt. 

Íme, három esztendő magyar filmkrónikája. Helyszűke miatt minden 
filmet nem tárgyalhattam. Részletes kritikát is mellőznöm kellett, mert 
valamennyi filmet nem volt módomban megtekinteni. A látott filmek pe-
dig a budapesti filmművészeti szakosztály alakuló közgyűlésén elhangzott 
kijelentés helyességét igazolják: valóban szürke a magyar film! Egyazon 
szót használunk, de más és más értelemben. A hazai filmélet felelős irá-
nyítói a szürkeséget abban látják, hogy filmjeik iránya nem eléggé „pár-
tos”, nem taglalja „pozitívan” a szocializmus problémáit, stb. Én a ma-
gyar filmek színtelenségének okait röviden a következő pontokban fog-
lalnám össze: 

A politikai tartalmú magyar filmek nem azért rosszak, mert kommunis-
ta elveket hirdetnek. Eisenstein, Dovcsenkó, Pudovkin korai filmjeinek 
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izzó forradalmisága sok hívőt toborzott a szocializmusnak. Augusto 
Genina olasz filmrendező „Alcazar ostroma” című filmje, Lubitsch „Ni-
nocská”-ja a maga nemében propaganda, mégis emlékezetes, mert kitűnő 
film volt. Veit Harlan „Jud Süss” című filmje éppen azért volt rendkívül 
ártalmas, mert jól csinálták meg. Példa volna még elég. A mai magyar 
filmek művészi hibáik miatt politikailag sem meggyőzőek. 

Az életkort tekintve Magyarország aránylag a fiatal filmrendezők or-
szága. A munkamódszert, a stílust tekintve azonban a Magyar Népköztár-
saságban a kispolgári ízlés dominál. A fiatal rendezők konformisták. Az 
idős rendezők meg még ma is úgy dolgoznak, mint a harmincas években. 
A félhomályos képek, kopott emberek engem akaratlanul is az Eötvös 
József-i „Három árva sír magában” könnyes szocializmusra emlékeztet-
nek. 

A színészek nem beszélnek, hanem szavalnak. Mindenki dobogóról 
beszél még a kötőszavakat is deklamálják. Azokra, akik ismerik a külföldi 
filmek szereplőinek beszédstílusát, szinte kellemetlenül hat ez az 
ódryárpádos-teátrális beszédmodor. 

A magyar filmek technikája is elavult. Ennek egyik oka, hogy filmgyá-
raink berendezése jórészt még a Horthy-korszakból származik. 

Művészi értékű világsikereket öt-hat éves késéssel vetítenek Magyar-
országon. Nincs Cinéma d'essai, ahol tanulhatnának a fiatalok, nincs lehe-
tőség arra, hogy újat igénylő közönség formálódjék. 

Nincs érdemi filmkritika, sem a hazai, sem a külföldi filmekkel kap-
csolatban. A havonta kétszer megjelenő „Filmvilág” az egyetlen európai 
hangú szaklap. Nincs szakkönyv kiadás. 

Ez az összefoglalás, tudom, hiányos. Mind pozitív, mind negatív érte-
lemben. Nem térhettem ki a magyar filmek egyes erényeinek kellő mélta-
tására és hibáinak beható taglalására sem. Vádiratot sem szándékoztam a 
mai filmek ellen írni. Célom csak az volt, hogy kulturális életünk e fontos 
problémájára a figyelmet felhívjam. Kívánatosnak tartanám, ha az Új Lá-
tóhatár olvasói, elsősorban a külföldön élő magyar filmszakemberek, 
hozzászólnának a kérdéshez. Magyarországon a különféle gátló körülmé-
nyek folytán alig van lehetőség a probléma minden részletére kiterjedő 
vitára. Az Új Látóhatár feladata volna, hogy ankét formájában a kérdést 
napirendre tűzze és helyet adjon szakembereink és a filmművészet iránt 
érdeklődő olvasók véleményének. 
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TEVAN GÁBOR 
Emlékezés egy magyar könyvművészre235 

Hetven évvel ezelőtt, 1889 augusztus 15-én született Tevan Andor, az 
országszerte ismert békéscsabai könyvkiadó és könyvművész. E név hal-
latára különös díszítésű, kis alakú sárga füzetek, ódon hangulatú és mo-
dern bibliofil kötetek elevenednek fel a művelt magyar olvasók és könyv-
gyűjtők emlékezetében. 

Tevan Andor a kilencszázas évek elején fogott hozzá tervének, a ma-
gyar könyvnyomtatás megújításának végrehajtásához. Azt akarta, hogy az 
egész Európában megújhodó könyvművészet hazánkban is elterjedjen. 
Vállalkozása merésznek látszott és követője is alig akadt. Távol a fővá-
rostól, egy alföldi kis városkában e lelkes fiatalember megteremtette az új 
magyar könyvművészetet és nagy mértékben hozzájárult a huszadik szá-
zad magyar irodalma remekműveinek méltó köntösben történő megjele-
néséhez. Kis nyomdáját a művészi tökélyre törekvő és az európai haladás-
sal lépést tartó könyvkiadás szolgálatába állította. Már 1911-ben megindí-
totta a hamarosan országos hírűvé lett Tevan-könyvtárt, amelynek kis 
sárga füzeteiben az akkori fiatal magyar írógárda legjobbjai és a külföldi 
irodalmak kimagasló képviselői mutatkoztak be. E sorozatban jelent meg 
Kosztolányi, Juhász Gyula, Szép Ernő, Ady, Karinthy, Anatole France, 
Mark Twain, Swift, Flaubert, Goncourt és sok más kitűnő magyar és kül-
földi író műve. Ezeket a kis köteteket pontos fordítás, egyszerű, de gon-
dos kiállítás jellemezte. Elsőrendű céljuk az volt, hogy olcsó áron jó iro-
dalmat adjanak á kultúrára szomjas olvasóközönségnek. Márai Sándor ezt 
írta Tevan Andorról szóló megemlékezésében: „Egy műveltség akkor 
valóságos, ha nem csak katedrálisokat épít, hanem alagsorokat is. Tevan e 
füzetekkel a magyar szellemi alagsorokat segített megépíteni. A „mély 
magyar” vidéki magányosságból, a haszon minden reménye nélkül, jó 
írók írásai iránt iparkodott felkelteni az érdeklődést. Tevan sárga füzetei 
egy eleven műveltség apró őrtüzeinek fényjelei voltak, amelyek a magyar 
vidék homályából üzentek a világosságot kereső lelkeknek ...“ 

1913-ban megindult az „Amatőr Tevan-sorozat”. E sorozatban először 
jelentek meg hazánkban új illusztrációs eljárással készült, eredeti famet-
szetekkel ellátott, rézkarccal vagy linóleum-színezéssel ékesített bibliofil 
könyvek. Az akkor 24 éves Tevan Andor e sorozat megindításával és 
könyvei tipografizálásával új irányt mutatott a magyar könyvnyomtatás-

                                                           
235 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 5. számában. 
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nak és könyvművészetnek, A sorozat első kötete Kosztolányi Dezső 
„Szegény kisgyermek panaszai” című műve volt. Ez a még tisztán tipo-
gráfiai megoldású első kötet Walter Tiemannak, a Hagy német betűterve-
ző művésznek médiáéval betűivel készült. Kosztolányi könyvét követte 
Krúdy Gyula „Aranykézutcai napok” című kötete, Major Henrik famet-
szeteivel. Krúdy ezekkel a szavakkal köszönte meg az első példányokat: 
„Tevan uram, ön csodákat művel varázsműhelyében! A könyv gyönyörű, 
ilyen még nem volt! Hálából meg szeretném csókolni a kezét!” Élénk 
tetszést és elismerést váltottak ki a további kötetek is: Kármán József: 
Fanny hagyományai, régi fametszetekkel díszítve; Fazekas Mihály: Ludas 
Matyi; Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai utazása; Csokonai Vi-
téz Mihály: Lilla, mind a három kötet, Divéky József fametszeteivel; Kis-
faludy Sándor: Regék 6 magyar előidőkből és Kisfaludy Károly: Tollagi 
Jónás viszontagságai című műve, mindkettő Kolozsváry Sándor fametsze-
teivel; aztán Petőfi Apostola Kolozsváry Zsigmond rézkarcaival, Fáy 
András „A különös végrendelet” című műve és Vörösmarty Mihály Két 
Szomszédvára Kolozsváry Sándor színes rajzaival. 

A nyomda fennállásának negyvenedik évfordulójára jelent meg Heltai 
Gáspár „A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái” című kötete, régi olasz 
fametszetekkel, e könyv számára külön gyártott, régies hangulatú papíron, 
az archaikus magyar nyelv minden ízét és zamatát megtartó művészi át-
írásban. 1948 karácsonyán látott napvilágot Anatole France híres könyve, 
a ,,Nyársforgató Jakab meséi”, Hincs Gyula 120 színes rajzával. Tevan 
Andor e két utolsó kiadványa a magyar könyvművészet legszebb alkotá-
sainak tekinthető. Az öt színben készült illusztrációk különleges eljárással 
nyomott linóleum lapjait Tevan Andor maga metszette. A „Nyárs- forga-
tó”-t elragadtatással ünnepelte a sajtó és „Az év legszebb könyve” lett. A 
mesternek a kormány a Pro Arte kitüntetést adományozta. 

Nemsokára azonban vége szakadt e dicsőségnek. Amikor a kommunis-
ta kormány az üzemeket államosította, Tevan Andortól is elvette a híres 
nyomdát. Munkája és érdemei elismeréseként meghagyták „igazgatónak”. 
Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy az üzemben maradhatott mindad-
dig, amíg a nyomdaszakmában járatlan vállalatvezető a szükséges ismere-
teket elsajátítja. Néhány hónap múlva a vállalatvezető már elég biztosnak 
érezte magát ahhoz, hogy Tevan Andort a szó szoros értelmében és egy 
„magasabbrendű erkölcs” dicsőségére brutális módon kidobja. Századunk 
nagy nyomdásza még csak búcsút sem mondhatott annak a műhelynek, 
amelyet egykor oly lelkesen és merész elhatározással életre hívott és ter-
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veitől nem tágítva a magyar irodalom és könyv megszentelt helyévé ava-
tott. 

Nyomdájától megfosztva, kiadói tevékenységét sem folytathatta. Tö-
retlen alkotókedve azonban nem engedte nyugodni; a szép könyvek sze-
relmese könyvet kezdett írni, mégpedig életének, művészetének és lelke-
sedésének tárgyáról: a könyvről. Ezt a címet adta neki: „A könyv évezre-
des útja”. Munkájában az olvasó elé tárta a könyv fejlődését az ősi bar-
langrajzoktól egészen napjainkig. Művét még befejezte, de könyve meg-
jelenését már nem érhette meg. A kézirat nyomdába adásakor váratlanul 
elhunyt. 
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KOVÁCS IMRE 
A forradalom és tanúi236 

Tibor Méray: Thirteen Days That Shook The Kremlin, Imre Nagy And 
The Hungarian Revolution, Frederick A. Praeger, Publishers, New York 
1959, 290 oldal. 
József Kővágó: You Are All Alone, Frederick A. Praeger, Publishers, 
New York 1959, 295 oldal. 

 
Két könyv, két különböző nézőpont. Egyiket volt kommunista írta, a má-
sikat egy kisgazdapárti, de egyiküknek sem sikerült az 56-os forradalom 
mély, nagy titkainak megfejtése. Megszámlálhatatlan külföldi munka és 
tagadhatatlanul jelentős magyar kísérletek után a Magyar Október még 
mindig történetírójára vár. 
 
1. EZ LETT VOLNA NAGY IMRE? 
Kétségtelenül tehetséges meseszövéssel viszi végig az olvasót Méray 
azon a tizenhárom napon, amely „megrázta a Kremlt”. (Nagyonis ismerős 
allúzió az amerikai John Reed nagysikerű munkájára a bolsevik forrada-
lomról: Ten Days That Shook The World.) Riportázs stílusban összegezi 
azokat a közismert eseményeket, amelyeket ma már az is betéve tud az 
emigrációban, aki nem volt otthon és érdeklődése arra a gazdag irodalom-
ra van utalva, amely néhány tucat nyelven tárgyalja a magyar forradalmat. 

Méray liberálisan kezeli forrásait és szerényen elhallgatja a múltját. 
Kiadója csak annyit jegyez meg róla a borító lap hátsó, belső oldalán, 
hogy „szakított a párttal és a forradalom leverése után Párizsba menekült, 
ahol jelenleg is él”. Nem vagyunk boszorkányégetők és nem keresünk 
kísérteteket ott, ahol nincsenek, de azt mégis meg kell jegyeznünk, hogy 
Méray sokkal emberibb és rokonszenvesebb lenne mindnyájunknak, ha 
elöljáróban elmondja, hogy tulajdonképpen kicsoda is ő. Ha őszintén be-
vallja, hogy egyik propagátora vagy éppen kitalálója volt a koreai bakté-
rium-háború borzalmas meséjének. Annyi önbírálatot külföldön is gyako-
rolhatott volna, mint Rajk és társai újratemetésének napján, 1956 október 
6-án, amikor azt írta az Irodalmi Újságban, hogy „együtt csaholtunk a 
csahosokkal”... Illyés Gyula és Németh László vagy Déry Tibor és Luk-
ács György nem csaholt együtt a csahosokkal! 

                                                           
236 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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Méray Tibor nézőpontja árulja el, hogy teljesen nem tudott szakítani 
azzal a bukott eszmével, amelyben a maga módján hitt és bízott. Ezt a 
feltételezést nem közömbösíti a magyar táj és évszakok patetikus leírása 
és az események kombinálása pontos időjárás jelentésekkel. Engem még 
külön bosszantott a parasztromantika felelevenítése. Mindjárt könyve 
elején „élvezhetjük”, amint a magyar ősz érzékeltetésére – amelyben 
Nagy Imre várta, hogy a nemzet szólítsa – mesterkélt elragadtatással ír a 
szüretről. Legények, leányok jókedvűen, vihorászva szedik a szőlőt, da-
lolva-táncolva mezítláb tapossák a fürtöket a kádban ... Ejnye-ejnye, hát 
ennyire elmaradt volna a szőlőtermelés modernizálása a kommunizmus-
ban? Én tizenkét évvel ezelőtt vettem részt utoljára szüreten Magyaror-
szágon, de már akkor is igen elterjedt volt a szőlő-daráló használata, vagy 
azokat is elvitték az oroszok és visszatért a mezítlábás módszer, amely, 
hogy egészen pontosak legyünk, a csömöszölést követte? 

Nagy Imre a szerző beállítása szerint a magyar nép szeretett atyja volt, 
Kossuth apánkhoz, de még inkább ahhoz a fogalomhoz hasonlóan, ame-
lyet az amerikai „Grandpa image”-nek nevez és jelenleg Eisenhower el-
nök személyesít meg a politikában. Ez a Nagy Imre mindig sokkal köze-
lebb volt a magyar néphez, mint a kommunista párthoz és ha választania 
kellett, ha Moszkva és Rákosi döntés elé állította, mindig a magyarságot 
vállalta, az ő érdekeiért szállt síkra. Mi is ilyennek ismertük, vagy látjuk 
őt. A baj azonban ott kezdődik, hogy Méray (és Aczél Tamás és sokan 
mások) beszámolója szerint mintha Nagy Imre mégsem értette volna meg 
egészen, hogy a forradalom a magyar nép spontán felkelése a szovjet ka-
tonai megszállás és a kommunista uralom ellen. Legalábbis erre kell kö-
vetkeztetni első reagenciáiból és az első napok alatti magatartásából. 

Mint valamennyien jól tudjuk, 1956 október 23-án este Nagy Imre a 
Parlament egyik ablakából, ahová barátai és hívei tuszkolták, beszédet 
intézett a tüntetőkhöz: „Kedves elvtársak ...” – kezdte, de az izgatott tö-
meg erélyesen tiltakozott: „Nem vagyunk elvtársak, magyarok vagyunk! 
Hazafiak!” Nem tételezhető fel, hogy Nagy Imre lebecsülte az ösztönös 
tiltakozás jelentőségét, de akkor miért ment szózata befejeztével az Aka-
démia utcába, a következő napok alatt miért ült olyan hűségesen a párt-
központban és miért tette magáévá a levitézlett Politikai Bizottság határo-
zatait? 

Méray nem tisztázza Nagy Imre „fogságának” rejtélyét, pedig a hiteles, 
történelmi portré megrajzolása lehetetlen az első három vagy négy nap 
alatti viselkedésének elfogulatlan kiértékelése nélkül. A könyv alapján – 
noha egy utalásból erre következtethetünk – nem lehet pontosan megálla-
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pítani, hogy Nagy Imre is végig a pártközpontban lakott-e, mint a többi 
korifeus. 

A 133. oldalon olvassuk, hogy Nagy Imre vasárnap, október 28-án éj-
szaka a „Központi Bizottság főhadiszállásán tartózkodott, fáradt volt”. Az 
értelmiségiek küldöttsége a Parlamentben kereste, s miután nem találta, 
ott töltötte az éjszakát, ahonnét reggel átment az Akadémia utcába. Nagy 
Imre éppen jött le a lépcsőn, rövid heves vitába keveredtek, majd az autó-
ját előreküldve, a szép őszi napsütésben a Parlamenthez sétált. A járóke-
lők „bizakodva tekintettek rá”, egyikükkel-másikukkal kedélyesen elbe-
szélgetett, nyugodtnak, bizakodónak látszott. Már nem volt „fogoly”. De 
akkor miért lakott mégis a pártközpontban, amelyet szovjet tankok őriz-
tek? 

A könyvnek nem hibája, hogy ilyen intimitásokat elárul, sőt éppen ez 
egyik legnagyobb érdeme és értéke. Még többet érne azonban, ha Méray 
úgy számolhatna be minden fontos eseményről, bizalmas tárgyalásról és 
nagyjelentőségű döntésről, ha maga is ott lett volna. Közvetlen értesülés 
vagy személyi tapasztalat híján mások adataira van utalva. Nagy Imrét 
leginkább feltételes módban halljuk beszélni. A szerző „körönkívülisége” 
Mikoján és Szuszlov tárgyalásaival kapcsolatban derül ki a legfeltűnőb-
ben. Méray azt hiszi, hogy a szovjet vezetők több napot, majdnem egy 
hetet töltöttek Budapesten, október 24-től 30-ig. Egyhelyütt ugyan helye-
sen írja, ellentmondásban önmagával, hogy másodszor október 30-án ér-
keztek az Akadémia utcába tárgyalni, valószínűleg magukkal hozva a 
szovjet kormány szempontjait és feltételeit a kiegyezésre. 

A tehetséges és eszes Mikoján, Hruscsov első számú bizalmasa és 
munkatársa („Anasztázzal megbeszéltem és együtt döntöttünk” – szokta 
mondani) 1956 nyarán Rákosi megbuktatásában is segített, a forradalom 
idején meg kétszer volt Budapesten. A riasztó hírek hallatára október 24-
én Szuszlovval együtt érkezett meg. Rövid tájékozódás után a szükséges-
nek vélt személyi és politikai változásokat végrehajtották és visszarepül-
tek Moszkvába. A helyzet kiértékelése után újból Pestre mentek és így 
jelentek meg október 30-án az Akadémia utcában. Erről a hazai és a vi-
lágsajtó egymásnak ellentmondó beszámolókat közölt. Feltehető, hogy ez 
a második útjuk győzte meg őket arról, hogy ki kell egyezni a forrada-
lommal, mert az spontán akció, az egész nemzet ügye. Az Akadémia ut-
cából többször felhívták a közvetlen vonalon Hruscsovot, vele hosszan 
tárgyaltak és így születhetett meg az októberi lengyel események belekal-
kulálásával az a nagyjelentőségű szovjet kormánynyilatkozat, amely kilá-
tásba helyezte a szovjet csapatok kivonását Lengyelországból, Magyaror-



 

850 

szágról és Romániából s új alapokra kívánta helyezni a Szovjetunió és 
szövetségesei kapcsolatait. 

Fontos dokumentum lenne a tárgyalások és a telefonbeszélgetések 
szövege: kár, hogy senki sem tud bizonyosat róluk. Mikoján és Hruscsov 
telefonbeszélgetését állítólag hangszalagra vették. E hangszalagot Nagy 
Imre magával vitte a jugoszláv követségre, ahonnan Belgrádba került. Ha 
így van, egy nap talán közreadják a történelmi értékű dokumentumot... 
Belgrád szintén érdekelt volt egy okos, korrekt kiegyezésben. A londoni 
„Observer” kitűnő szerkesztője, Richard Loewenthal a „Monat” című 
folyóirat 1958 októberi számában azt írta, hogy Hruscsov és Mikoján az 
1956 november elseje és harmadikba közötti időben meglátogatta Titót 
Brioniban, akivel feltehetően a magyar kérdés megoldásáról tárgyaltak. 

A szovjet kormánynyilatkozat hatására – amelyet a moszkvai rádió ok-
tóber 30-án este ismertetett és a „Pravda” másnap közölt – a „magános” 
Nagy Imre egyszerre felszabadult: az ő elképzeléseit igazolta, politikáját 
támogatja Moszkva! Sokan hiszik is Nyugaton, hogy az október 31-i 
helyzettel kiegyezett volna a Kreml. Hruscsovék azonban a varsói 
egyezmény felmondását és a semlegességi nyilatkozatot, főleg pedig an-
nak az Egyesült Nemzetektől és a nyugati nagyhatalmaktól kért garantálá-
sát nem tűrték, ezért döntöttek a beavatkozás mellett. 

Mások azzal magyarázzák a november negyediki beavatkozást, hogy a 
Kremlben a szuezi válság kiszélesedésétől tartottak. A szovjet vezetők azt 
hitték, hogy nyakukban van a harmadik világháború és a csatlós övezet 
leszakadásának megakadályozására, elrettentő példaként torolták meg oly 
borzalmasan a magyar nép elszánt, bátor megmozdulását. 

Bárhogy is volt, október 30-a után száznyolcvan fokot fordult Nagy 
Imre magatartása. Addig a kommunista pártközpont „foglya” volt és a 
forradalmat csitította; most a forradalmi tanácsok hatása alá került, köve-
teléseiknek igyekezett eleget tenni, ahelyett, hogy az erdélyi fejedelmek 
okos ravaszságával és politikai öncélúságával Moszkvát hitegette volna 
az addigi eredmények megtartása és – ha lehet – továbbfejlesztése érde-
kében. 

A „kettős hatalom” állapota következett be. Az alkatában és lényegé-
ben változó központi hatalom mellett, legtöbbször azonban ellene, ott 
voltak a forradalmi tanácsok, amelyek ténylegesen kormányoztak. Köve-
teléseik Nagy Imrét eltérítették irányától és koncepciójától, a miniszterel-
nök messzebb ment, mint szabad vagy tanácsos lett volna. A forradalom 
vesztét végeredményben azok idézték fel, akik a legjobban hittek benne, a 
legtöbbet tettek érte. 
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Az a Nagy Imre, amilyennek a forradalom második felében rajzolja 
meg Méray, egy habozó, kapkodó, bizonytalan politikus, akit az esemé-
nyek elsodortak. A kettős hatalom őrlődése mellett a régi fajta kommunis-
ta rend erői – a forradalom kimenetelére oly végzetes „harmadik” és saj-
nos, igazi hatalom – és a színfalak mögötti manőverezések még inkább 
porlasztják erejét, zavarják gondolkodását, keresztezik terveit. 

A forradalom híreiből is sejthető volt, utána meg teljesen bizonyossá 
vált, hogy a megbújó, intakt karhatalmi és biztonsági tényezőknek, a sok-
rétű és szövevényes kommunista hierarchia és bürokrácia, a bonyolult 
totalitárius hatalmi szerkezet önmagukban is működő egységeinek straté-
giai szerepük volt a demokratikus kibontakozás feltartóztatásában és a 
Kádár-rezsim létrehozásában, amelyet november 4-én hajnalban csak be-
jelentettek, de a felépítését legalább három-négy nappal korábban már 
elhatározták és el is kezdték az oroszok, Szabadságharcos csoportok – 
köztük a legfegyelmezetlenebb és éppen ezért a legveszélyesebb Dudás 
Józsefé volt, ebben teljesen egyetértek Mérayval – elszórtan és nem egy-
szer értelmetlenül és céltalanul küzdöttek; politikusok a Parlamentben 
érveltek és terveztek; forradalmi rádiók egész nap sugározták nem mindig 
politikus követeléseiket; közben a szovjet tankok által őrzött központok-
ban, párthelyiségekben és ÁVH-laktanyákban, sőt még a börtönökben is a 
„régi” rend, a forradalom előtti kommunista rendszer makacs, bigott, el-
szánt hívei és támasztékai mindenről tájékozódva és felkészülten várták 
az időt a cselekvésre. 

A szolnoki garnitúrát fokozatosan szedték össze az oroszok. Horváth 
Imre külügyminisztert az ENSZ newyorki közgyűléséről jövet Pozsony-
ban utasították, hogy hová menjen. Kádár nyilvánvalóan kettős szerepet 
játszott. Elismerte és dicsőítette a forradalmat, közben Andropovval vagy 
éppenséggel Szerovval tárgyalt a puccsról. November harmadikán min-
den oroszokhoz húzó kommunista ,,leköszönt” kormánytagságáról, hogy 
idejében Szolnokon legyen a „forradalmi munkás-parasztkormány'” meg-
alakulásának proklamálásakor. Ezekről a manőverezésekről is többet sze-
rettünk volna hallani Méraytól! 

Tájékozatlansága vagy óvatossága tarthatta vissza a forradalom és a 
szovjet beavatkozás igaz, őszinte történetének megírásától. Általában 
Nagy Imre körére korlátozta a szerepek és a közszereplők ismertetését. 
Hogy a kommunista párt összeomlásával keletkezett politikai vákuumot 
miért töltötte fel oly gyorsan a magyarság intelligenciája, alkalmazkodó 
képessége és ösztönös igazodása, arról nincs mondanivalója, vagy amit 
mond, az bizony gyatra képzeletre és bizonyos jellegű elszigeteltségre 
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vall. Bosszantó Kovács Béla, Tildy, Németh László, Bibó István vagy 
Farkas Ferenc félszeg jellemzése. A kívülálló beszél róluk, aki nem is 
olyan régen még egészen mást gondolt és írt a kommunizmust kezdettől 
ellenző vagy azzal szembe került politikusokról és írókról. 

Méray még csak kísérletet sem tett arra, hogy azt a mély történelmi tö-
rekvést föltárja, amely évszázadokon át kereste a magyar megoldás feltét-
eleit és mindig korszerűen fogalmazta meg a nép kívánságait, programját. 
Ennek az irányvonalnak az utolsó negyedszázadban a népiek voltak az 
irodalmi és politikai képviselői, akik a forradalomban újjáalakították a 
Parasztpártot Petőfi nevének hozzáadásával. Ha Méray megértette volna 
szerepüket és könyvében ezt ki is emelte volna, akkor egyszerre érthetővé 
vált volna, miért tűnt el a politikai élet homlokteréből hamarosan minden 
olyan pártíró és kommunista intellektüel, akikről a tájékozatlan megfigye-
lők azt hitték, hogy ők csinálták a forradalmat. Dehogyis ők csinálták! 
Közvetlenül előtte kifejezést adtak elégedetlenségüknek és felháborodá-
suknak, de azt állítani például, hogy „Kucsera elvtárs” felfedezője a ma-
gyar forradalom viharmadara lett volna – nagy tévedés és történelmi ba-
nalitás. 

Méray adós maradt a magyar szellem szerepének ismertetésével és ko-
rán vette kezébe a tollat ahhoz is, hogy Nagy Imre életének legfontosabb 
tizenhárom napját megírja. Több anyag, gondosabb megfigyelés, alapo-
sabb kutatás és rendszerezéssel párosult kritika kellett volna hozzá. Kül-
földi munkával szemben elnézőbbek lehetünk, mert az a fontos, hogy ír-
nak rólunk, az ügyünkről. Magyar író legyen tapintatosabb és okosabb; 
akkor szólaljon meg, ha újat, ha többet tud mondani. 

Méray könyvét fogyatékosságai ellenére is örömmel üdvözöljük. Kü-
lönösen jó szolgálatot tett a világ kommunista és társutas intellektueljei-
nek meggyőzése érdekében, mert nekik csak egy volt kommunista adhatja 
elő hitelesen, hogy mi történt 1956 október 23-a és november 4-e között 
Magyarországon. 

 
2. TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ÉRVELÉS 
Megrázó, emberi dokumentum Kővágó József könyve, amelyet szintén a 
newyorki Praeger cég adott ki, de mint mű nem hasonlítható össze 
Mérayéval, aki mégis csak író és az 1956-os őszi eseményeket némi szak-
szerű analizissel foglalta össze. 

Kővágó a forradalom módszeres tanulmányozása helyett önéletrajzot 
írt, minden művészi igény nélkül. A többször átdolgozott munka a szerző 
letartóztatásával kezdődik (1950 május 24) és az Egyesült Nemzetek ötös-
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bizottsága előtti tanúvallomásával (1957 február 28) végződik. A börtön-
részbe beleszőtte háború alatti ellenállási és háború utáni politikai tevé-
kenységét, a néhány oldalas epilógusban pedig kitért emigráns munkássá-
gára is; így könyve felöleli mindazt, ami vele vagy körülötte történt az 
elmúlt másfél évtizedben. 

Soha még nem éreztem fájóbban, mint Kővágó József élettörténetének 
nagyon figyelmes áttanulmányozásakor, hogy mennyire rabja önmagának 
bárki is, ha tollat vesz kezébe és alkotása lázában vagy varázslatában egy-
szerűen képtelen hazudni. Budapest volt polgármestere megható őszinte-
séggel, nem egyhelyt túlbuzgósággal meséli el börtönélményeit és ala-
koskodás nélkül vallja be, hogy a forradalom milyen lenyűgöző hatással 
volt rá. 

Persze, az ő esetében is könyörtelenül jelentkezik az a tragikus dilem-
ma, amely minden politikai fogolynak kettős rabság; a fizikai fogság bor-
zalmaival sokkal megalázóbb tusakodás párosul: lélek és értelem sebzett 
viaskodása, hogy a koholt vádakat vállalhatják-e vagy sem? A kommunis-
ták az összeesküvési perekben a vádlottakat olyan cselekmények beisme-
résére kényszerítik, amelyeket sohasem követtek el, de ha mégis véghez 
vittek volna, akkor a legnagyobb hősök lennének. Érthető tiltakozásukkal, 
utólagos magyarázkodásaikkal tulajdon illúzióikat semmisítik meg. 

Kővágó hosszú és kegyetlen vallatása során végül is vállalkozott arra, 
hogy a bírósági tárgyaláson a fabrikált jegyzőkönyvet emlékezetből fel-
mondja. Gondolt arra ugyan, hogy változtat a szövegen, de aztán mégis 
úgy döntött, hogy tartja magát a szószerinti előadáshoz. A tárgyaláson 
jelen volt és állandóan rászegezte tekintetét az a magasrangú ÁVO tiszt, 
aki az ő „vallomását” készítette és aki megígérte, hogy „nem akasztják 
fel, jobb börtönbe kerül, a felesége rendszeresen látogathatja, vele rend-
szeresen levelezhet”, ha „rendesen” viselkedik. 

Ez idáig rendben is van, senki sem kifogásolhatja, legkevésbé az, aki 
nem ült kommunista börtönben, hogy a rettenetes nyomásnak, a szörnyű 
kínzásoknak, a borzalmas kényszernek engedett. Kár volt azonban egy 
szigorú erkölcsi és elvi princípiumot kontrasztként behozni az amúgy is 
drámai képbe. A perben szerepelt Zsedényi Béla is, aki a bíróság előtt 
kijelentette, hogy „teljesen ártatlan, semmiben sem bűnös, a vallomást 
fenyegetések és ütlegelések hatása alatt írta alá”. Kővágó könnyedén 
megjegyzi, hogy „az öregúr makacssága impresszionálta” őket. És hason-
ló könnyedséggel veti oda, hogy a többi vádlott is – neveket említ – pél-
dásan eljátszotta szerepét. Nem lett volna helyesebb rájuk hagyni, – kettő 
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még életben van – hogy úgy adjanak számot viselkedésükről, ahogy azt 
jónak látják? 

Kővágó József több mint hat évi embertelen szenvedés után 1956 
szeptember 19-én szabadult a Gyűjtőfogházból. Három nap múlva felesé-
gével vidékre utazott és csak október 21-én tért vissza a fővárosba. Októ-
ber 23-án egy rokonuknál voltak látogatóban, akiknek elsőéves orvostan-
hallgató lányuk vacsora közben hozta a hírt, hogy mi is történt aznap Bu-
dapesten, de barátaival szkeptikusan hallgatták a beszámolót és Gerő be-
széde alatt dühösen lezárták a rádiót. 

Szkepticizmusát a következő napokban fokozódó érdeklődés váltotta 
fel. Lejártak az utcára, elvegyültek a tömegbe, figyelték a fiatal szabad-
ságharcosok akcióit, aztán megint visszamentek egy barátjuk lakásába, 
ahol szállásuk volt és a nyugati rádiókat hallgatták. Október 26-án este 
Kővágó elkészítette a forradalom mérlegét: az „első hullám” az írók és 
intellektüelek támadása volt a kommunizmus ellen; a „második hullám” 
az ifjúság felsorakozásával és lelkes tüntetésével jött; a „hármadik hul-
lám” a munkásság csatlakozását hozta, ami forradalmi- és munkástanács-
ok spontán alakításában nyilvánult meg. 

Október 27-én újjáalakult a Nagy Imre-kormány, – Tildy és Kovács 
Béla csatlakozásával. Este, amikor Kővágó éppen arról elmélkedett, hogy 
„most már neki is kellene valamit csinálni és mi is legyen az?” megszólalt 
a telefon és a Parlamentből Dobi István kérte. Az első napok 
reagenciáiból az tűnik ki, mintha Kővágó várta volna, hogy „hívják”, 
most mégis csodálkozással kérdezte, hogy „ki az a Dobi?” Akkor Tildyt 
jelentette a háziasszony, aki erőlködött, hogy őt biztosan ismeri. Kővágó 
átvette a kagylót és bizony alaposan odamondogatott az egykori köztársa-
sági elnöknek. „Fogalmatok sincs, hogy mit akar a nép ... A forradalom 
elsöpör benneteket!” És mint a forradalom vátesze erélyesen követelte, 
hogy „az elesetteket nyilvánítsák mártírnak és azonnal mondják fel a var-
sói egyezményt”. Tildy csillapította, hogy mindent megbeszélnek szemé-
lyesen, miért nem megy be hozzá másnap reggel a Parlamentbe, amiben 
végül is megállapodtak. 

Ugyanabban az órában, amikor Kővágó a kormány elsöprésével fenye-
gette Tildyt, az ország hangulatát oly hűen tükröző miskolci rádió is fel-
sorolta a kifogásokat, de hozzátette, hogy „népünk bízik Nagy Imrében”. 
És amikor a szerző október 28-án reggel a Parlament felé gyalogolt, már 
utcán volt a Szabad Nép híres vezércikke: „Híven az igazsághoz”. „Egész 
népünket átfogó és eggyéforrasztó, nagy demokratikus mozgalom fejlő-
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dött ki hazánkban. A népi mozgalom legnagyobb erejét és halált vállaló 
szenvedélyességét a hazaszeretet adta meg”. 

A Parlamentben, ahol a kormány székelt, először Dobit kereste fel, 
akivel rövid, szarkasztikus szópárbajt vívott, de Tildyvel szemben sokkal 
előzékenyebb volt, mint előző este, bár magában arra gondolt, hogy „mi-
lyen népszerűtlen is ez az ember”. A találkozásnál jelen volt a Szürke 
Eminenciás, egy közismert kisgazdapárti újságíró, aki politikai közvetí-
téssel foglalkozott és mindjárt a kiszabadulása után Kővágót is felkereste, 
majd október 22-én este újból meglátogatta, hogy valamiféle kombináci-
óba bevonja. Tildy megkérdezte, nem gondolt-e arra, hogy csatlakozik a 
kormányhoz, de Kővágó az invitálást elhárította. Sokkal fontosabb, mon-
dotta, hogy Kovács Béla feljöjjön Budapestre, amit erősen szorgalmazott. 

Október 29-én megint a Parlamentben van, újból követeli a varsói szö-
vetségből való kilépést, sürgeti a politikai jogok biztosítását pártok alapí-
tására és a szabad választásokat. Harmincadikén, most már rendszeressé 
vált parlamenti látogatásai során Maléterrel találkozott, aki a katonai 
helyzetről beszélgetett egy kisebb csoporttal. Nem hisz az oroszokban, 
jelentette ki Maléter, és úgy rendelkezett, hogy tankok őrizzék a Buda-
pestre vezető főbb útvonalakat. Kővágó azt javasolta, hogy ha „az oro-
szok valóban visszavonulnak, akkor Maléter is vonja vissza tankosztagait 
az utcáról, nehogy a lakosság összetévessze az oroszokéval (hát nem volt 
rájuk mázolva a Kossuth-címer ? ...) és különben is a főváros már meg-
elégelte a tankdübörgést”. Miután Maléter nem értette Kővágó jelenlétét, 
– „nem voltam a kabinet tagja és nem volt hivatalos rangom” – Tildy 
megmagyarázta, hogy kicsoda, majd félrevonta Kővágót és megkérdezte, 
miért nem megy el a kisgazdapártiak gyűlésére. 

A gyűlés egy magánházban volt, amelynek öt vagy hat szobájában 
,,száz-kétszázötven lehetett a résztvevők száma”. Hosszú évek után itt 
tartotta első nyilvános beszédét Kővágó, amelyben kijelentette, hogy Ko-
vács Bélát tekinti a Kisgazdapárt vezetőjének és sürgette, hogy „kezdjék 
el az újjászervezést, vegyék fel a kapcsolatot az ifjúsággal, a forradalmi 
szervezetekkel és a többi pártokkal”. Az ideiglenes pártvezetőségbe egy-
hangúan beválasztották. 

Október 31-én nagy tömeget talált Tildy hivatalában. A melegen gratu-
láló tömeghez ő is csatlakozott, hozzátéve, hogy a kormány még mindig 
adós a varsói egyezmény felmondásával. Ekkor hirtelen megszólalt a tele-
fon, a szovjet követségről Tildyt kérték: Mikoján akar vele beszélni. Tildy 
a Parlamentet javasolta a tárgyalás színhelyéül. A szovjet államférfi ezt 
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elutasította, így valahol félúton, valószínűleg az Akadémia utcában talál-
koztak. 

Kővágó a távozó Tildy lelkére kötötte, hogy ne felejtse el a varsói 
egyezményt és közölje Mikojánnal, hogy „a kommunista párt zsarnoki 
uralmának vége, ezentúl többpártrendszer lesz és szabad választásra ké-
szülünk”. Amíg Tildy oda volt, a Szürke Eminenciással beszélgetett és 
éppen menni készült, amikor Tildy visszaérkezett. „Mi történt? – kérdez-
te. Tildy diadalmasan felelte: „Mikoján mindenbe beleegyezett...” 

November 1-én korán reggel telefonon értesítették, hogy Kovács Béla 
elindult Budapestre. A Parlamentben komor volt a hangulat, mert a 
Mikoján-egyezmény ellenére a szovjet egységek beözönlése tovább tar-
tott. Tildy deprimáltán jegyezte meg, hogy „a szovjet veszély igen nagy 
és Nagy Imre dühös, elszánt lépésre készül”. Kővágó: „Minél elszántabb, 
annál jobb!” 

Nagy Imre átvette a külügyek vezetését és a mindenfelőli nyomásnak 
engedve kinyilvánította Magyarország semlegességét. Felmondotta a var-
sói egyezményt, az Egyesült Nemzetektől és a nyugati nagyhatalmaktól a 
semlegésség garantálását kérte. „Budapest vidám volt” – állítja Kővágó, 
aki változatlanul szkeptikus és aggódó feleségét azzal nyugtatta meg ott-
hon, hogy „szabadok és semlegesek vagyunk ... van kormányunk és este 
Kovács Béla is megérkezik”. 

Találkozásukkor megölelték egymást. Kovács Béla „teljesen megvál-
tozott. Robusztus egészségét elvesztette, tekintete hideg lett, arcvonásai 
megkeményedtek. Ritkán mosolygott, a hosszú fogság tartózkodó, komor 
emberré formálta”. Kővágó unszolta, hogy „ismerje fel a helyzetet, ne 
hezitáljon tovább, mert úgyis majdnem későn érkezett”. Kovács Béla in-
gerülten felelte, hogy ne erőszakolják kormánytagságát, ő „magános em-
ber”, aki senkiben sem tud bízni, de benne, mármint Kővágóban termé-
szetesen bízik. 

Egy idő után Kovács Béla mégis csak felengedett és hosszú, baráti be-
szélgetésben kifejtette, hogy a magyar nép teljesen szabad akar lenni, „a 
kommunizmus semmiféle változatát, nem kívánja”. Jól ismeri az oroszo-
kat, fél, hogy cselfogásról van szó, a Szovjetunió sohasem fogja megen-
gedni, hogy egy leigázott nép a szabadságát visszanyerje, mert azzal az 
egész kommunista tábor felbomlása kezdődnék el. A kormány nem merte 
vállalni a forradalom programját, miért csatlakozzék akkor? Kétkedik a 
jövőben. Ha belépne, akkor sem tudná a kormányban a nép igazi érdekeit 
képviselni. Sok a kommunista az országban, bárhogy is érezzenek pilla-
natnyilag, egy nyugati jellegű demokráciát elleneznének, a 45–47-es évek 
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relatív szabadsága is a múlté. Gazdasági betagolódásunk a szovjet rend-
szerbe teljesebb és komplikáltabb, mint gondoljuk, reálisan kell keresni a 
megoldást. A nép szabad akar lenni, de ki hiszi, hogy a szovjet hatalom 
árnyékában egy nyugati típusú demokráciára berendezkedhetünk? A 
Nyugat, hogy rajtunk segítsen, nem kockáztathatja meg a háborút... 

Kővágó azzal érvelt, hogy „a semlegesség a Nyugatnak jó ürügy a be-
avatkozásra (Sic!), míg a Szovjetuniónak biztosítja tekintélye megóvásá-
val a kivonulást (Sic!)”. Amikor kibeszélgették magukat, átmentek a Par-
lamentbe, ahol Tildy a legelőzékenyebben fogadta őket, de Kovács Béla 
„hideg volt, mint a jég” és elhárította a felajánlott tájékoztatást. A Szürke 
Eminenciás aziránt érdeklődött, elkészítheti-e a sajtó-kommünikét kor-
mánytagsága megerősítéséről, de Kovács Béla előbb Nagy Imrével akart 
beszélni. 

Míg Kovács Béla Nagy Imrénél volt, a Szürke Eminenciás Kővágót 
faggatta, hogy mi szeretne lenni. Ő személyesen azt hiszi, hogy legered-
ményesebben az Egyesült Nemzeteknél képviselhetné Magyarországot, 
de ezt Nagy Imre magának tartotta fenn, ezért a Szürke Eminenciás azt 
javasolta neki, hogy lépjen be a kormányba, amire viszont Nagy Imre, 
akivel egész idő alatt egyetlen egyszer sem találkozott, sohasem kérte. 
Maradt a polgármesterség, amit Kővágó csak „választással és nem kor-
mánykinevezéssel” lett volna hajlandó elfogadni. 

Amikor a szerző november 2-án bement a Kisgazdapárt központjába, 
mindenki rohant hozzá gratulálni. „Meg voltam lepődve és nem értettem 
az egészet. Megmutatják az újságot, az első oldalon az állt, hogy Kővágó 
József újból Budapest polgármestere”. 

A Parlamentben azt követelte Tildy-től, hogy a kormányt a pártok sza-
vazati arányában szervezzék át. A Kisgazdapártnak az 1945-ös 57 száza-
lékos választási eredménnyel arányos többséget kell biztosítani. (Úgy 
látszik, az 1947-es választásról megfeledkezett és a forradalomban alakult 
pártokról sem vett tudomást.) Tildy azt felelte, hogy velük szemben 
Moszkva „kritikus”; a Szovjetunió sokkal nagyobb valószínűséggel is-
merne el egy olyan kormányt, amelyben a szocialisták vannak többség-
ben. Kovács Béla igyekezett Kővágót rábeszélni, hogy engedjen és fogad-
ja el Tildy nézeteit. „Komor hangulatban váltunk el.” 

Későn este újból bement a Parlamentbe, ahol Tildy és néhány minisz-
ter várta. Tildy kérte, hogy vállaljon tagságot abban a politikai bizottság-
ban, amelyet a kormány Losonczy Géza vezetésével küldött ki, hogy az 
oroszokkal „Magyarország új nemzetközi politikai státusát” megtárgyalja. 
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A bizottság kinevezését a Kossuth Rádió este hat óra húsz perckor jelen-
tette. 

November 3-án délben rövid időre bement a városházára, ahol a titkár-
ság örömmel üdvözölte, de a szobájában Bechtler alpolgármestert találta, 
aki ideiglenesen intézte a város ügyeit. Röviden elbeszélgettek a szüksé-
ges változtatásokról és reformokról. Kővágó megígérte, hogy ötödikén, 
hétfőn átveszi hivatalát. Este Kovács Béla lakásán a Kisgazdapárt vezető-
sége ülést tartott és Kővágót „titkos szavazással” megválasztotta főtitkár-
nak. Későn ment haza, hajnalban ágyúszóra ébredt, az orosz támadás 
megkezdődött... 

Zavaros órák következtek. Először arra gondolt, hogy bemegy a Par-
lamentbe, – ahonnét korábban Tildy már telefonált érte, de „a háziasszony 
nem keltette fel” – és Budapestet nyílt városnak nyilvánítja, ami – írja – 
„az én kötelességem lenne” ... Többször lerohant az utcára, templomban 
is volt, majd úgy döntött, hogy felesége a háziasszony társaságában kór-
házba megy, ott próbálnak megbújni. Ő gondosan megborotválkozott és a 
legjobb ruhájába öltözött, mintha egy „nagy eseményre készülne”. 

Azt tervezte, hogy lerohan az utcára és elkéri az első szabadságharcos 
fegyverét „néhány percre”. De ezt sem tette. A telefon szüntelenül csen-
gett, eleinte nem vette fel a kagylót, majd válaszolt a hívásokra: a barátai 
könyörögtek, hogy meneküljön! November 23-án még részt vett a Kis-
gazdapárt utolsó vezetőségi ülésén, aztán elbúcsúzott Kovács Bélától és 
Tildytől. 30-án a családjával Ausztriába menekült. 

Abban a pillanatban, amikor átlépte a határt, Kővágó József is emig-
ráns lett, akinek hatalmából a hazai események alakítása kiesett. Mivel a 
kormány tagja nem volt, az a politikai bizottság, amelybe kinevezték, meg 
sem alakult, nemhogy az oroszokkal tárgyalhatott volna és polgármesteri 
hivatalát sem foglalhatta el, a forradalom mechanizmusáról és a dolgok 
belső menetéről közvetlenül nem tud beszámolni. Amit tud, azt csak hal-
lomásból tudja. Könyvét elolvasva csak arra következtethetünk, hogy 
Kővágó fanatikusan hitt a forradalom teljes kifutásának lehetőségében és 
azt remélte, hogy a forradalmi helyzet a legszélsőségesebb követelések 
alapjain konszolidálódik. Különben bizonyára ő is azzal az önfegyelem-
mel párosult bölcsességgel értékelte volna ki a rendkívül kényes és bo-
nyolult viszonyokat, a nagy feszültségű eseményeket és a külpolitikai 
lehetőségeket, mint Nagy Imre, Tildy, Kovács Béla, Farkas Ferenc és 
Bibó István, akik egy pillanatra sem függetlenítették magukat és terveiket 
a kegyetlen, kényszerítő realitásoktól. Kővágó a forradalomban tájékozó-
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dott és vitatkozott, amiről tisztességesen, bátran és tehetsége szerint 
őszintén beszámolt. 
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MOLNÁR JÓZSEF 

Kormos ég – sötét lelkiismeret237 

Darvas József: Kormos ég. Dráma három felvonásban. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest 1959. 
 
Darvas Józsefnek a forradalomig egyetlen irodalomba kívánkozó, megrá-
zó emberi élménye volt: szülővárosában, Orosházán nem választották 
meg kántortanítónak. Ezt a keserű élményét variálta később számtalan 
cikkében, több regényében, önéletrajzi írásaiban, egy színdarabjában sőt 
még egy forgatókönyvében is. Unos-untalan felpanaszolta, hogy az oros-
házi zsíros parasztok – azóta kulákok – ellene foglaltak állást, mert sze-
gény zsellér szülők gyereke volt. Az orosháziak ugyan azt állítják, hogy a 
másik jelöltnek szebb hangja volt, dehát bízzuk ezt az irodalomtörténet 
jövendő íróira. Elég, hogy Darvas ezt a bánatát egész életén át nem tudta 
feledni. A ,,tine minte” (románból magyarra fordítva körülbelül: jegyezd 
meg, ne feledd) fogvatartotta és ez határozta meg irodalmi és politikai 
pályáját. Alig van olyan írása, amelyből ez az ifjúkori sérelem nyíltan 
vagy burkoltan ki ne bukkanna. Talán csak Hunyadi Jánosról szóló, rosz-
szul sikerült történelmi regénye, a „Törökverő” és közvetlenül a háború 
után írott „kétszáz oldalas vezércikke” – ahogy a Szabad Nép kritikusa 
találóan elnevezte –, a „Város az ingoványon” ment a sérelem nyílt fel-
hánytorgatásától. 

Móricz Zsigmond Darvas Józsefet első jelentősebb könyve, a „Szil-
vesztertől Vízkeresztig” megjelenésekor a nagy ígéretek közé sorolta. 
Sajnos, az ígéret nem vált be. A „Szilvesztertől Vízkeresztig” című kisre-
gényen kívül csupán két jelentősebb művet sikerült írnia. Az egyik, „A 
legnagyobb magyar falu”, Orosháza mesteri szociográfiája, amely kétség-
telenül a legjobb falukutató írások közé tartozik, a másik, az „Egy pa-
rasztcsalád története”, amelyet a háború alatt írt. Ez volt utolsó írása. 
1945-ben az irodalmat végképp fölcserélte a politikával és az irodalompo-
litikával. Az elmúlt tíz évben a „Szakadék” című ifjúkori drámájából írott 
forgatókönyvén kívül inkább csak Rákosinak tetsző cikkeket, és 
zsdánovista szellemű brosúrákat írt, amelyekben nála tehetségesebb és 
jellemesebb írótársainak magyarázta miniszteriális fölénnyel, hogyan kell 
jó szocialista realista műveket írni. A forradalomig egyetlen valamirevaló 
írása sem látott napvilágot. 1956 szeptemberében az Írószövetség első 

                                                           
237 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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szabad választásán szégyenletesen kibukott a szövetség vezetőségéből, 
ahol évekig a legnagyobb hatalom volt. A forradalom napjaiban pedig a 
legmegvetettebb emberek közé tartozott. Ezt éppúgy nem tudta feledni, 
mint ifjúkori sérelmét. A „tine minte” új tápot kapott s Darvasban újra 
megmozdult az író. A sérelem és bosszú szelleméből megszületett az új 
mű: a „Kormos ég” című dráma, amelyet a Nemzeti Színház ez év márci-
us 29- én mutatott be igen jó szereposztásban. A dadogó és óvatosan fo-
galmazó hazai kritikákból már akkor ki lehetett olvasni, hogy a darab 
csapnivalóan rossz és a közönség méla undorral fogadta. Minthogy Dar-
vas közéleti pályája újból fölfele ível, a Szépirodalmi Könyvkiadó, nem 
törődve a színdarab csúfos bukásával, igen ízléses kiállításban nyomtatás-
ban is megjelentette, Darvas vesztére. A gondosan kiválasztott, neves 
színészek játéka talán itt-ott feledtetni tudta a darab gyengéit, de a nyom-
tatás mindent elárul. 

Az első felvonás elején Joó néni, Joó Sándor író édesanyja (aki termé-
szetesen proliasszony a javából) csóválja a fejét: „Azt mondják már 
akasztanak is ... „Miért tud állat lenni az ember?” .. . De a fia nem tudja 
megvigasztalni: „Az eget akartuk megostromolni – mondja keserűen –, de 
elolvadt a szárnyunkon a viasz, kihullottak a tollaink” ... Joó Sándor alak-
jában nem nehéz felismerni a szerzőt. Igaz, Joó lelkiismeretesebb és inga-
dozóbb is, mint amilyennek Darvast ez elmúlt tíz esztendőben láttuk. 
Dehat szocialista realista dráma ez, hiba volna a valóság naturalista ábrá-
zolását kívánni az írótól. Ezért azt is elhisszük neki, hogy Joó Sándor 
nagy író, noha egy nagy írótól nem ilyen lapos életfilozófiát várnánk: „Én 
mindig azt láttam, hogy van szegény és van gazdag. Van nyomor és jólét. 
Ez az ellentét semmilyen szintézisben sem oldódik föl.” Ilyen bölcsessé-
geket csak a párt-írók mondanak s nem a „nagy” írók. A darabban csak az 
derül ki Joó Sándorról, hogy mindig tévedett, nem látta a hibákat, kitartott 
tévedései mellett és – mint Darvas – csak közvetlenül a forradalom előtt 
gyakorolt önkritikát. Egyébként tehetetlenül vergődik, nem tudja hova 
álljon. Hívják az Írószövetségbe is (Darvast senki se hívta), de ő nem 
megy! Fia a felkelők oldalára áll, felesége egy amerikai újságíróval ka-
cérkodik. Minden összeomlik benne. „Ringyó vagyok én is” nyöszörgi a 
felesége előtt, akit mellesleg szintén ringyónak tart. E drámai napokban 
bevallja azt is, hogy gyáva volt, a nép bajait sem merte megírni. „Tudja 
maga – mondja a „vak partizánnak”, aki a darabban a párthűség orrfacsa-
ró szimbóluma – milyen szép mondatokat tudtam én leírni a hűségről. .. 
Hűség a néphez (Darvas több cikkének címe) ... hűség az eszméhez ... és 
tudja, milyen hűtlen kurva vagyok?” (A „vak partizán” nem tudta.) 
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A „vak partizán” semmit sem tudott. Ő a megtestesült párthűség, aki a 
forradalom napjaiban tapogatódzva keresi a pártot, amely a szabadság 
első lehelletére úgy elolvadt, mint a frissen esett hó az első tavaszi napsü-
tésben. A „vak partizán” azonban kitartó és fáradhatatlan. Remek ideái 
vannak. Elmegy a parlamentbe, hogy megkérdezze: miért hívják most a 
„miniszterelnök elvtársat” miniszterelnök „úrnak”? Meg akarja kérdezni 
Nagy Imrétől (akinek a nevét Darvas egyszer sem írja le): „Hol vannak a 
mi fegyvereink? Miért gyilkolnak bennünket? Miért tömik tele kommu-
nistákkal a börtönöket?” 

A „vak partizán” jön-megy, de az író ki se mozdul lakásából. Csönde-
sen ingadozik. Amikor fia elmegy, hogy a szabadságharcosok oldalán 
harcoljon, lehangoltan állapítja meg: „ha kevesebb szólamot és több 
őszinte szót kaptak volna, most nem segítenék ránk gyújtani a tetőt”. A 
forradalom szelleme betör Joó Sándor lakásába is. Klári, a felesége meg-
hívja Mr. Miller magyarszármazású amerikai újságírót. Miller, természe-
tesen, a szocialista realista előírásoknak megfelelő amerikai: cinikus, nő-
csábász. De a forradalom „vérengzése” még neki is sok: „Ez a rombolás, 
ez a sok vér, ez a kegyetlenség... mindig lever az állati ösztönök felszaba-
dulása” – mondja Joónak, majd igazi amerikaihoz illő cinizmussal hozzá-
teszi: „Ez a kegyetlen csőcselék (sic!) a Tisza Kálmán téren a 
legmagasabbrendű intellektuális életérzés revelálója”. 

Mennyire más fából faragta a szerző Iván Alexandrovics Formint. Ő a 
megtestesült ártatlanság és jóság, a szovjet szellemi ember képviselője, őt 
még ezekben a napokban is csak az irodalom érdekli. (Csak úgy mellesleg 
kesereg, hogy Fehérváron – nem Székesfehérváron – ledöntötték a szovjet 
emlékművet.) Most is csak azért ugrott fel Joóhoz – viszik őket vissza 
Moszkvába –, mert egy helyen nem boldogul Joó szövegével, amelyet 
épp most fordít oroszra. Különben nem érti mi történik ezekben a napok-
ban Magyarországon: „Magyarok és oroszok egymás ellen? – kérdezi – 
Magyarok és magyarok egymás ellen? ... Amikor osztályharc folyik nem-
zetközi méretekben?” (Hát nem megható ez a ruszki, sóhajtották bizonyá-
ra a színházban az elvtársak.) De Formin nemcsak ártatlan és jó, hanem 
bölcs is. Nem olyan cinikus mint az amerikai. A legnehezebb kérdésekre 
is egyenesen és könnyűszerrel megfelel: „A pártommal értek egyet”. 
Punktum! Beszéljünk inkább a fordításról... 

Megjelenik a színen a munkáskáder is. Ő a forradalom igazi áldozata. 
Joó Sándor író öccsét, Andrást a munkások elkergették a gyárból, ahol 
„fél életét leélte” és ahol történetesen párttitkár volt. „Látta ugyan, hogy 
nincs minden rendjén ... hogy morognak az emberek ... szólt is a kerület-
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nél, de ott letolták, hogy a tömegek uszályába került ... önkritikát is gya-
korolt” ... Mégis elkergették. Ilyen gonoszak voltak. De ő nem hagyja 
magát. „Czabuk bácsinak és a többi prolinak” hajlandó is felelni, de 
„ezeknek” (a forradalmároknak) nem. 

Jön is Czabuk bácsi, kézenfogva vezeti a „vak partizánt”, aki még 
mindig keresi a pártot. (Hát ne sírja el magát az ember?!) Czabuk bácsi 
ahogy Pesten mondanák – virtigli proli. A szerző új Tiborcnak szánta, 
proli Tiborcnak. Csupán Katona Józsefénél valamivel kisebb tehetségén 
múlott, hogy nem úgy sikeredett. Nem is jut akkora szerep neki, mint Ti-
borcnak a Bánk bánban. Epizód szerepe van, mint a munkásságnak a 
kommunista párt politikájában. Nos, Joó András Czabuk bácsi keze alatt 
tanulta ki a mesterséget. Az öreg „egyenes ember”: a forradalom első 
napjaiban ő is Joó András eltávolítása mellett szólalt föl a gyárban. De pár 
nap múlva már kinyílt a szeme: „Megharagítottátok a munkásnépet – 
mondja most is Joó Andrásnak – de ezt (a forradalmat) már nem pártol-
hatja tisztességes munkásember.” 

A hazai propagandában a forradalom után oly sokat emlegeti „megté-
vedt” munkás nem is szerepel a darabban. Darvas vérszegény munkásai 
már az első napokban kiábrándultak. A forradalomért inkább csak Joó 
Sándor író felesége, a „ringyó” Klári lelkesedik és az „opportunista Béres 
Imre, akiben Darvas feltehetően Déry Tibort kívánta gyalázni. (De sunyi 
módon úgy mutatja be, mintha barátja lett volna.) A forradalom egyéb-
ként az „ódivatú” és „zsakettes” urak meg az „úrinők” ügye volt. Ezt 
igyekszik bizonyítani a legsilányabb írói eszközökkel a második felvonás 
harmadik képében. Az „ellenforradalmárok” ábrázolásában azonban Dar-
vas írói képessége végképp csődött mondott. Az első két képben még van 
némi őszinte hang, valamelyes kritika a múltat illetően – ezt meg is tap-
solta a közönség a színházban – de e jelenettől kezdve a darab minden 
alakja üres papírfigurává válik. A valóság leírásához éles megfigyelőké-
pesség kell, a hazugságéhoz fantázia. Most derül ki, hogy Darvasból mind 
a két képesség hiányzik. A valóságot nem ismeri. E kép megírásakor 
nyilván az „ellenforradalomról” kiadott pártbrossurák anyagából merített, 
hiszen a forradalom napjaiban be se merte tenni a lábát a parlamentbe, 
ahol a harmadik kép lejátszódik. Ezért a parlamentet operettfigurákkal 
népesíti be. Ilyen alakokkal utoljára a két háború között találkoztunk a 
Városligeti Színpad olcsó előadásain. Nagy Imre környezetének bemuta-
tását a legegyszerűbb eszközökkel oldja meg: papírszalagokat ragaszt a 
„zsakettes” és ódivatú” urak szájába, amelyekről ilyen tőrölmetszett ellen-
forradalmi mondatok olvashatók le: 
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– Üdvözöllek méltóságos uram. 
– Szervusz, kérlek. 
– A parancsolatodra. 
– Ha megengeded méltóságos uram. 
– Hánykor beszél őeminenciája? 
– A zsidó destrukció, kérlek alássan, soha nem pihen. 
E shakespearei tömörségű nyelv időnként költőien szárnyalóvá is vá-

lik. A „feketehajú fiatalember (neve sincs a darabban, ő is szimbólum, a 
józan ifjúság szimbóluma) például nem bírván a beszédet hallgatni, így 
fakad ki: „Én nem ezt akartam! ... Ezek a károgó varjak az én vetésemet 
lepik... Ezek a dögkeselyűk az én eleven májamat, tüdőmet tépik!”... 
Közben megszólal a rádió: Mindszenty beszél. A parlamenti titkárnő 
(nyilván a párt helyezte hivatalba) könnyezik, siratja a pártot. Miska bá-
csi, a hivatali szolga, mivelhogy ő proli, csöndben utálkozik. A „vak par-
tizán” kétségbeesetten ordít: „Kommunisták!Elvtársak!Hol vagytok!?” 
Függöny. 

A dráma elérte tetőfokát. Világos, hogy ellenforradalom volt Magyar-
országon. A nagy író bebizonyította. De Darvas mint újsütetű filmszak-
ember azt is tudja, hogy a szocialista realista drámának éppúgy happy-
enddel kell végződnie, mint a giccses amerikai filmeknek. Már jönnek is 
vissza a szovjet tankok. Dübörög a föld, ágyúlövés, gépfegyverkattogás. 
Egy halott. (De lehet, hogy azt is egy teherautó gázolta el ...) A „vak par-
tizán” is előkerül. Élelmet hozott a nagy írónak, aki nem fogadta el a ka-
csát az Írószövetségtől. A „vak partizán” irtózik a lövöldözéstől, 
szemevilágát egy aknaszilánk oltotta ki a brianszki erdőben. De ez más: 
„Ha már lőni muszáj, jobb, ha a mieink (az oroszok) lőnek, mintha a mie-
inket lövik”. Még egy kis feszültség: az író fia újból elmegy harcolni. De 
már nem olyan magabiztos. Azt se tudja kire lőjön: „Akit találok, arra! ... 
Mindenkire! ... Az oroszokra ... A magyarokra ... A kommunistákra ... A 
felkelőkre ... Mindenkire ...” (Már józanodik!) 

A harmadik felvonásban azonban minden rendbejön. Az íróról kiderül, 
hogy nem is volt olyan „kurva”: újból hű lesz az eszméhez. A munkáská-
der, az író öccse megszabadul a felkelők karmaiból (fegyverrel verekedte 
ki magát miután az oroszok visszajöttek). Bízik a jövőben, megtanulta a 
forradalom napjaiban, hogy „a hatalom kérdésében nincs alku”. A tékozló 
fiú is visszatér a határról. Belátja „tévedését” és önként jelentkezik a 
rendőrségen. Klári, az író felesége nem is olyan „ringyó": nem disszidál 
az amerikaival. Az írónak azonban még lelkiismeretfurdalásai vannak 
korábbi ingadozásai miatt. Szerencsére megjelenik újból Iván 
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Alexandrovics Formin. (Mégse vitték vissza Moszkvába}. Tőle kér bo-
csánatot: „Bocsásson meg nekem ... Bocsásson meg nekünk Iván 
Alexandrovics.” 

És Iván megbocsát. Iván nagylelkű. Az írót kinevezik a filmgyár igaz-
gatójának. Aztán meg az írószövetségben elnököt csinálnak belőle ... De 
ez már nem a drámában történik, hanem a valóságban. A színdarabot pe-
dig bemutatja a Nemzeti Színház, könyvalakban kiadja a Szépirodalmi 
Könyvkiadó, bizonyára meg is filmesítik és talán még zenés operettet is 
írnak belőle ... 

Darvas József pedig nem ingadozik többé: szilárdan tartja pozícióját. 
Kíváncsian várjuk, hogy mostani „vakságáért” és „tévedéseiért” minek 
nevezi majd magát. Az „opportunista”, a „ringyó”, a „kurva” nevezettnél 
bizonyára talál majd vaskosabbakat is. Elvégre azért író, hogy mindenre 
meglegyen a megfelelő szava. 
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MOLNÁR MIKLÓS 

Magyar versek 1953–1956238 

Magyar Versek 1953–1956; összeállították: Csernus Ákos, Debreceni 
Ferenc, Tarpay Júlia; szerkesztette: Nicolas Baudy, The Found for 
Intellectual Freedom, Paris 1959. 239 old. 
 
Sokan nem szeretik a vers-antológiákat. Úgy érzik, van bennük valami 
feszes, hivatalos, a költészet lényegétől idegen kimértség. Látni vélik a 
válogatás mögött a kiadói érdekeket, a szakmai rokon-, vagy ellenszenve-
ket, vagy éppen a „legfelsőbb” államrezont: azt a sok-sok idegen kezet, 
mely szedte, nyomta, rakta, vágta, nyirbálta a csokrot, mielőtt az olvasó a 
kezébe vette volna. S ami harmat még maradna rajta, azt a kritika rázza 
le: ki maradt ki? ki van benne? ki hány verssel szerepel ? ... 

A „Magyar versek 1953–1956” című kis antológia szerkesztője a be-
vezető sorokban elhárítja ezt a statisztikai aggályoskodást. Elmondja: 
három magyar egyetemistát kért meg arra, hogy egyéni ízlésük, élménye-
ik alapján válogassák össze azokat a verseket, amelyeket szerettek ... De a 
kötet maga, minden magyarázat nélkül is erről beszél. A versek szereteté-
ről. Arról, hogy Csernus Ákos, Debreceni Ferenc és Tarpay Júlia, s te-
gyük mindjárt hozzá: Nicolas Baudy, a kötet szerkesztője, nem szem-
pontok, hanem szívük szerint állították össze ezt a gyűjteményt. Itt nem 
kiadói, személyi, vagy politikai meggondolásokat sejdít az olvasó a válo-
gatás mögött, hanem a párizsi hajnalba nyúló szenvedélyes vitákat arról, 
hogy melyik magyar verssor csendíti vissza szebben és igazabbul azokat a 
budapesti éveket. Olykor hiába keressük a kötetben egyik-másik kedves 
versünket, sajnáljuk esetleg azt is, hogy néhány költő kimaradt, de a válo-
gatás spontaneitása lefegyverez. Csak így lehetett olyan kötetet összeállí-
tani, amelyben (ki merjük mondani!) nincs töltelékanyag, amelynek min-
den darabja: vers. Ha felütjük a könyvet, a versek árja elragad, s visz, 
sodor magával egy nemrégvolt s mégis oly régmúlt világba: a forradalmas 
évek Magyarországába. 

Tudtuk, mindig is tudtuk, hogy a költészet minálunk nemcsak viharok-
nak előjele s kísérőzenéje, hanem szinte maga a vihar. „Nem én kiáltok, a 
föld dübörög ...” Talán sehol a világon nem olvadt egybe úgy az irodalom 
és a történelem, mint Magyarországon. Nálunk költők a legnagyobb ál-
lamférfiak, forradalmárok, hadvezérek és reformátorok, s az igazi nagy 

                                                           
238 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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politikusaink ajkán költészetté finomult a retorika. Tudtuk ezt, de csak 
ennek a gyűjteménynek a tükrében, néhány év távlatából látjuk, hogy mi-
lyen sokszorosan igaz az 1953–1956-os évek Magyarországára vonatkoz-
tatva. 

Ki a világgal váltam vala eggyé, 
kívánkozom – s nem engednek közüggyé 
önvádak, fagypontig süllyedt viták,  
szidalmak s görcsös ars poeticák. 

– kiált fel 1954 végén Benjámin László. De ez a meghajszolt és szidalma-
zott költészet vált mégis közüggyé és történelemmé. 

Mindez többé-kevésbé közhelyszámba megy, de azzal a kimondott, 
vagy ki nem mondott fenntartással, hogy e forradalomba rohanó költészet 
igaz ügy volt ugyan, de nem igazi irodalom. S csakugyan úgy látszott 
nekünk is, akik e versekkel valóban „együtt éltünk” – mintha az 1953–
1956-os irodalom is megőrizte volna az előző korszaknak azt a jellegze-
tességét, hogy a „régiek” műveket írnak politika nélkül, az „újak” pedig 
politikát írnak művészet nélkül... Egy adag igazság van is ebben a megál-
lapításban. Az „újak” – nagyrészt kommunisták – 1953 után is fuldokolva 
kapkodtak levegő után, a „régiek” pedig egy évtized tapasztalatainak 
gyanakvásával óvakodtak az úgynevezett napi politikától. Ha a nagy átla-
got vesszük figyelembe, 1953–1956 időszakára is áll tehát, hogy a sokáig 
hallgató, neves írók kevéssé kapcsolódtak bele a politikai-irodalmi har-
cokba, a kiábrándult kommunisták és barátaik pedig kevesebb maradandó 
értékű verset írtak, mint mondjuk Illyés Gyula vagy Szabó Lőrinc. De a 
költői csoportokat és nemzedékeket addig mereven elválasztó határ mégis 
leomlott ezekben az években, mégpedig nemcsak politikai, hanem iro-
dalmi értelemben is. A lázadó pártköltészet vajúdásából sokkal több ma-
radandó érték született, mint hinnénk, a hosszú némaság után újra meg-
szólalók pedig jobban hallották a kor szívverését, mint ahogy ez akkor 
verseikből kitetszett. Ameddig csak politikai oldalról közelítjük meg ezt a 
korszakot, addig ezt nem látjuk. Nicolas Baudynak és munkatársainak 
nagy érdeme, hogy ettől az elsődlegesen politikai szemlélettől megszaba-
dulva olyan válogatást adtak a kezünkbe, amely már most, viszonylag 
rövid távlatból is lehetővé teszi a kor irodalmi, sőt szinte irodalomtörténe-
ti megközelítését. 

Lapozzuk a kötetet s álmélkodva látjuk, hogy micsoda bölcseleti ma-
gasságokba emelkedett fel Benjámin László önkínzó gondolati lírája, s 
micsoda kozmikus térségeken s roppant időkön iramlik át a Juhász költé-
szetében új életre kelt regebeli csodaszarvas. És Zelk, Nagy László! Az 
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antológia mintegy újra felfedezi s tehetségüket megillető helyre állítja 
őket. Fel kell oldódnia annak az előítéletnek is, amely Kuczka, Aczél, sőt 
részben Kónya költészetében sem volt hajlandó elismerni mást, mint az 
ellenzékiség érdemét. A „Nyírségi napló” ma, hat év után sem politikai 
dokumentum csupán, hanem felzaklatóan drámai költemény, Aczél verse, 
az „Óda Európához”, vagy Kónya „Szelíd korholó könyörgés”-e, akár-
csak Tamási, Csanádi, Csoóri, Eörsi s a többi „újak” versei, mind megáll-
ják helyüket ebben a nagy művészi igénnyel összeállított kötetben, amely 
a mértéket nem kisebb koponyákról, mint Illyéséről, Szabó Lőrincéről 
veszi. S egyben őket is minden színükben ragyogva mutatja be. Lehet 
vitatkozni azon, hogy volt-e értelme kihagyni olyan verset például, mint 
Illyés „Egy mondat a zsarnokságról” című költeményét, de vitathatatlanul 
helyesnek érezzük azt a törekvést, mely nem az állásfoglalást, hanem a 
költőt keresi a költeményben ... Vajon nem ennek köszönhetjük-e, hogy 
újra felfedezzük például a „Menedék” s a „Hunyt szemmel” oltalmat ke-
reső, élet- és halálfélelemmel küszködő, meg az „Óda egy jólműködő 
tanyai kályhához” játékoskedvű Illyés Gyuláját, akit a viharos esztendők-
ben kissé elfedett az „Egy mondat a zsarnokságról”, a „Hunyadi keze”, s 
a „Bartók” dicső tettekre serkentő költője. Csökken-e ezáltal a könyv, s 
egyes nagy forradalmi versek politikai hatóereje? Úgy érezzük, hogy in-
kább fordítva igaz. E dúsabb s többszínű válogatásban – a kötet kis terje-
delme ellenére – egy politikai ábra helyett az eleven költészet és az eleven 
költő lép elénk „haragos lelke villámival”, de mosolygó, töprengő, fáj-
dalmas, merengő arculatával is. A forrpont, a robbanás 1956 költészete. 
De 1956-ra nem került volna sor 1954–55 gyötrődő, kereső, vívódó 
„aesopusi” lírája nélkül, s üresen kongott volna a forradalmi harci riadó, 
ha a költők nem vívták volna vissza elébb a „jogot” az egyszerű emberi 
érzések kifejezésére, ha nem küzdöttek volna azért, hogy megénekelhes-
sék a vasárnap gyönyörét, a virágok hatalmát, a hétköznapi dolgok igéze-
tét... 

A kötet, tükrében 1953–56 irodalma immár nem verses illusztráció, 
hanem a nagyszerű, a hét évszázados magyar költészet méltó folytatása. 
És így igaz magyar történelem ... 

A kötet szerkesztője Nicolas Baudy. A neve francia, a könyvei évtize-
dek óta Párizsban jelennek meg. De a forrás, amely táplálja, még ma is 
ugyanaz, mint a miénk: a mérhetetlenül gazdag magyar irodalmi hagya-
ték, ez a határtalan szellemi haza, mely mindeneken túl mindannyiunkat 
egybeköt. Ennek köszönheti Nicolas Baudy, hogy ennyi idő után is oly 
friss szemmel, s fogékony lélekkel közelít – könyvei tanúsága szerint – 
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1953–56 Magyarországához. Mi pedig köszönjük az ő ízlésének és gon-
dozásának e kor magyar versei mindeddig legszebb gyűjteményét. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 

Bölöni György halála239 

Halottakról jót vagy semmit, szól a római mondás. 
Maguk a rómaiak se tudták mindig betartani. Gúnyt, gyalázkodást, át-

kot szórtak a nyitott sírba a holtak után. Nehéz is pártatlannak, keservesen 
nehéz nagylelkűnek lenni a holtak iránt, ha az elköltözött ember nem csu-
pán egy-kettőnknek ártott, mint apa, férj, szerető, barát vagy pályatárs, 
hanem a hazának, mint honpolgár, eszméknek, mint gondolkodó fő, a 
népnek, mint a hatalom egyik birtokosa vagy csatlósa, az íratlan tisztes-
ségnek, mint ember. Valamennyi közül talán ez a legnagyobb bűn. 

Meghalt Bölöni György. Magyar írók jóléte függött tőle, sokszor rajta 
múlt, hogy gond-e a tejszámla egy költő konyháján. Különösen, ha a köl-
tő éppen börtönben ült. Nem lopásért. Hanem azért, amit írt. Amit nem 
írt. Amit gondolt. Amit nem gondolt. 

Az októberi forradalom előtt Bölöni György elég sok tejszámlát kifize-
tett. Mindig az üldözőkkel értett egyet, sohasem az üldözöttekkel; azok-
nak hódolt, akik előtt kedvence, Táncsics kiköpött volna. De nem tolako-
dott a hivatásos pribékek élére külön kis rúgásokért az áldozatba s olykor-
olykor segélyt csúsztatott a rémülten félrebújó, megbélyegzett rokonok 
markába. Arra a nézőre emlékeztetett, aki gyakran felbukkan a régi kálvá-
ria képeken. Áll az út szélén, nem támad Jézusra, sem a két latorra, de 
látszik, hogy hálás megnyugvással tölti el a dolgok hóhéri rendje. Milyen 
szép is, rendes is a világ: az urak lóháton, a rendőrök a helyükön s hama-
rosan keresztfára jutnak azok, akiket a hatalom arra szánt. Hogy miért? 
Azt mindig bölcsen tudják a nagyurak ott a ló hátán. S a rendőrök is a 
Golgotának tartó szekereken. 

Az októberi forradalom után azonban Bölöni átváltozott gerinctelen 
helyeslőből tolakodó bosszúállóvá. A történelemben szinte példátlan író-
vadászat idején vádló cikkekkel csetlett-botlott a hajtők és kopók közt. 
Budapesten serkentette az üldözést, külföldön letagadta. 

Üldözőnek fogatlan volt, hamis tanúnak meg ügyetlen. Az elsőhöz 
nem volt eléggé kapcabetyár, a másodikhoz nem volt eléggé ravasz. Avitt 
táblabíró stílusával lemaradt az otromba útszéli szidalmazok mellett, 
meggyengült tüdejével még pár órás életet se tudott lehelni francianyelvű 
hazugságaiba. 

                                                           
239 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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Bölöni György a tekintetes vármegye világából származott. Korán 
szembefordult a családi hagyománnyal s e lázadásban a megyebeli Tisza 
grófok zászlaja ellen, mint legtöbb lázadó kortársa ő is a századeleji fran-
cia radikalizmushoz fordult segítő fegyverekért. Így találkozott a közép-
nemes Bölöni Biharból a kurtanemes Adyval Szilágyból, ezért értettek 
szót ketten Párizsban. De a bevörösödött táblabíró ivadék alapjában véve 
szolgaságra született: gyógyíthatatlan jobbágyösztön lappangott a rostjai-
ban. Így lett belőle Ady fegyvertársa helyett a fegyverhordozója, lovag-
társa helyett a csatlósa. Siessünk hozzátenni: a magyar irodalomtörténet 
nagy nyereségére. 

Híres Ady életrajzában egy öltöztető-vetköztető hű cseléd emlékezik 
félisteni gazdájára; gondolom, az öreg Bence is így írta volna meg, leple-
zetlenül s mégis kegyelettel, tapintatosan s mégis őszintén Toldi Miklós 
életét. Amikor egy valódi proletárhoz, a kissé együgyű, de makacsul be-
csületes Táncsicshoz nyúlt, gyatra könyv került ki a tolla alól. 

Az Ady életrajzot egy franciarajongó, középkorú Bölöni írta, tisztes 
szegénységű párizsi számkivetésben. Olyan emberek és körülmények 
közt, olyan bálványról, amelyek kiragyogtatták jobbágytermészetének 
legjobb vonásait. E jobbágytermészet legrosszabb vonásai ütköztek ki 
hazatelepülése után. Nem volt sem eléggé okos, sem eléggé független 
ahhoz, hogy észrevegye: miképpen alakult át Keleten és Közép-
Európában a népfelszabadítás forradalmi evangéliuma meztelen hatalmi 
politikává, ahogy e szót értik a rabszolgagyűjtő asszírok és babiloniak óta. 

Forradalmár ember is kiöregedhetik az időből; Bölöni költő bálványá-
nak csodálatos hasonlatával élve a jövendő munkása és álmodója is ki-
hullhat az idő rostáján, ha nem veszi észre, hogy becstelen pályára csúsz-
tak át az eszméi. Gyerekjáték kitalálni, mit gondolt volna az öreg Ady az 
öreg Bölöniről, amikor barátja és csatlósa beállt kegydíjas csatlósnak (és 
kegydíjosztónak) olyan rendszer mellé, amelyhez képest a gyűlölt geszti 
gróf annakidején az embertisztelet, szabadságszeretet, hű magyarság és 
törvény előtti egyenlőség márvány szobra volt. Nem elég forradalmárnak 
lenni; a fiatalokkal tartva fiatalnak is kell maradni az idő ellen. Mert csak 
az ifjúság romlatlan ösztöne szimatolja meg a rothadást a vásárra vitt 
eszmékben s a rejtett bilincset a banditák által kisajátított szabadságban. 
Ha Bölöni lelke és értelme mindvégig méltó lett volna Adyhoz, 1956 ok-
tóberében a Bem szobor köré sereglett ifjakkal dobogott volna a szíve. Az 
övé Szerovért dobogott. S közben tovább hajtogatta magában: forradal-
már vagyok én, könyörgöm alásan, forradalmár vagyok én! 
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Sohasem volt az. De a kamáslis-cilinderes ifjú Bölöni György, hűséges 
szolga tekintetével Ady úron, legalább egy megálmodott új Magyaror-
szágért buzgólkodott, tartván a fogót, amíg a titáni költő Párizs szikraszó-
ró üllőjén Jaurés igéit átkalapálta magyar használatra. Magyar vers-
kaszákká a grófi szérű ellen. 

Ennyi a történet. Elszomorító és megszívlelni való. Volt egyszer egy 
dzsentri fiú tekintetes Bihar vármegyéből, aki ,,i”-re cserélte nevében az 
,,y”-t, mert Dózsa György ivadéka, Táncsics komája szeretett volna lenni. 

S öregségére lett belőle olyan megátalkodott Bach huszár a szovjet 
megszállásban, amilyet sose látott se Bihar, se Pest-Buda a hajdan való 
sárga-fekete világban. 

Ha ennyiből állna az élettörténete, már a nyitott sírnál elfelejthetnénk. 
De Bölöni valamikor önzetlen alázattal szeretett egy lángelmét. S ha ő 
nem is tudta, mi tudjuk, hogy a szeretetheti, egy gyűszűnyi szeretetben is, 
ott van a kegyelem. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 

Hernádi Gyula novellái240 

Hernádi Gyula: Deszkakolostor, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1959. 267 old. 

 
Egyre világosabb a kívülről, távolról figyelőnek is, hogy a mai otthoni 
irodalmi életben a líra mellett az elbeszélő-irodalom, a novella fejlődése 
kecsegtet a legtöbb reménnyel. A sok hivatalos papírpusztító elsorvaszt-
hatja az irodalmi életet, lesüllyesztheti az irodalmi folyóiratok színvona-
lát; majdnem mindig akad azonban, még a leggyengébb számokban is, 
egy-két igen olvasható vers és elbeszélés, ismeretlen, vagy alig ismert 
szerzőktől. 

Hernádi Gyula nevére is így figyeltem fel, a Kortárs olvasása közben; 
heves, őszinte novellái kiugranak a lap szürke betűáradatából. Most, hogy 
elolvastam novelláskötetét, sejtelmeim bebizonyosodtak: a magyar iroda-
lom barátai örömmel és komoly várakozással köszönthetnek egy tehetsé-
ges új elbeszélőt. 

Nem ismerem Hernádi Gyulát, nem tudok róla semmit, de írásairól 
ítélve, fiatal ember lehet. Idősebb író a valóságot egyszerűbben, csende-
sebben, itt-ott jóízű humorral ábrázolja; igazi, tehetséges írónál az egysze-
rűség banális, tehát nem is a kezdet, hanem a vég, hosszú küzdelem 
eredménye. A költői képek, a heves kontrasztok, a fájó színek rendszerint 
fiatal íróra vallanak: megkezdődött, de még nem ért véget a harc az igaz-
ságért, a valóságért. 

Végső fokon természetesen mind a két ábrázolásmód helyes; idősebb 
ember másként látja a valóságot, mint a fiatal. Nem az a fontos, hogy a 
valóságot klasszikusan egyszerűnek érezzük-e, vagy pedig forrón, feszül-
ten bonyolultnak, hanem az, hogy látásunk igaz és őszinte legyen. Herná-
di őszinte elbeszélője egy olyan világnak, egy olyan valóságnak, mely az 
öröm és a fájdalom, a boldogság és a kín, a szépség és a borzalom végle-
teiben él, állandó feszültségben. Szereti halmozni a színes mellékneveket, 
a költői képeket – „Az arcára néztem. Olyan volt, mint a vértanúké. Folyt 
róla a csillagok sűrű fénye.” (226.0.) – és a költői képek közül is különö-
sen az ijesztő költői képeket. A valóság varázsáért, bonyolult érzelmek 
rövid, lényegére szűkített ábrázolásért néhol már oly kemény harcot foly-
tat, hogy az olvasó alig bírja követni, nem tudja, szédülnie kell-e a próza-

                                                           
240 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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íróval együtt, vagy átlépni a prózából a költészet élvezetébe, visszahullni 
önmagába, az időből a pillanatba: 

„Mikor beléptem a kis szobába, már nyúlt értem az asszony. Húzott 
maga mellé a fehér, mély kútba. Lefeküdtünk. Nem volt benne a jelenlét 
szüksége se, csak feküdtem szomorúan és örömben, mint az élő tárgyak.” 

Nem csak a novella stílusa, hanem szereplői is nagyobbrészt pontosan 
ebbe a világba illenek. Szegény, elesett emberekről mesél, rokkant öreg 
almaárusról, aki azt hiszi, hogy szerelmes bele a környék legszebb utcalá-
nya, öreg kocsisról, aki nem tud alkalmazkodni a technika új világához, 
hadifoglyokról, állatkerti ápolóról. 

Hernádi Gyula tehetsége azonban gazdagabb, semminthogy egyfajta 
ábrázolás foglya lenne. Több elbeszélésében ügyesen és helyesen nyúl 
mai társadalmi témához is („Parókás Sámson”; Deszkakolostor; Só és 
kenyér, melyben egy, a háború végén akarata ellenére az SS-hez besorolt 
fiatal ember mai szenvedéseiről van szó), „Hideg van” című, kisregény-
nek is beillő írása pedig egyenesen kortörténeti dokumentum arról az ifjú-
ságról, mely félig még gyerekként félig már fiatalemberként élte át a há-
borút. (Nem tudom miért, olvasás közben többször Sartre „L'enfance dun 
chefjére kellett gondolnom), összegezve talán azt mondhatnék, hogy há-
rom hangnem kerekedik szépen, érdekesen Hernádi kötetében: a reális 
mindennapi vagy kortörténeti, a durva, sötét (melyre legjobb példa „A 
Gyilkos”, a főszanitéc a hadifogolykórházban) és a nem kevésbé sötét, de 
jóval költőibb hangnem (Példa: „A katona és a homokóra”, mely már nem 
is elbeszélés, hanem monda). A költői elem különben egyik novellából 
sem hiányzik, de a költészet jellemző módon mindig sötét köntösben jár, 
nem a béke és a harmónia hírnöke, hanem csupán az egyetlen lehetőség – 
szándékosan használom ezt a szürke szót; „kiút” már túl konkrét és hamis 
lenne – a legnagyobb borzalom pillanatában. 

Az Új Látóhatár 1959 május-júniusi számában Gömöri György érde-
kes ismertetést írt a „Tűz-tánc” című költői antológiáról. Hernádi elbeszé-
léseinek olvasása közben többször eszembe jutott Gömöri elemzése, az, 
amit a fiatal otthoni költészet lélektani hátteréről mond. Megállapításai, 
azt hiszem, részben a fiatal elbeszélőkre is állanak. A sötét tónusú költői 
képgazdagság, a rettegés, a vadság, a témaválasztás arra mutatnak, hogy 
Magyarországon is kialakulóban van, a helyi viszonyoknak megfelelően, 
egyféle „angry young man” írótípus. Egyféle, mondom, hiszen nem az 
angolokra gondolok, hanem arra az általános jelenségre, arra a „dühös”, 
szókimondó írónemzedékre, amellyel Keleten és Nyugaton, Északon és 
Délen egyaránt találkozunk. Nem olasz neorealizmus ez már, nem ameri-
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kai regényrealizmus, nem is egészen Hlasko – akire az otthoni fiatal elbe-
szélők közül inkább Moldova György emlékeztetett –, hanem több is, és 
kevesebb is, más: realizmus és költészet, durvaság és gyengédség, öröm 
és félelem új, az 50-es–60-as évekbe illő keveréke. 

Ebbe az általános képbe tartozik Hernádi is, de ami még fontosabb: új 
utakat keres, minden feltűnő izmus, minden zavaró kísérletezés nélkül. A 
jelszó végre már nem Kosztolányi és nem Móricz, Gelléri és Tersánszky 
is alig; nagyságuk nem nyomasztó teher többé a fiatalok vállán. Szép, 
biztató példa erre Hernádi Gyula, akinek további lépéseit, úgy hiszem, 
komoly érdeklődéssel és várakozással kell követnünk. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 

Paszternák, magáról és másokról241 

Boris Pasternak: An Essay in Autobiography, London, 1959. 
 

Az angol kiadók a Doktor Zsivágó különlegesen nagy sikere után Pasz-
ternák korábbi műveiből négy könyvecskét állítottak össze. Közülük a 
szimbólummá növekvő író-költő irodalmi önéletrajza a legérdekesebb. E 
terjedelmes, de nem túl hosszú írás műfaját nálunk az Új Hang igyekezett 
meghonosítani 1955 táján; Déry és Juhász Ferenc írtak ilyen önéletrajzi 
esszét, amely sokkal többet árult el írójáról, mint egy tényközlő, száraz 
önéletrajz; – az önéletrajzi esszé inkább vallomás, mint információ. Pasz-
ternák, előszóval és részletes jegyzetekkel könyvvé duzzasztott írásában 
az a csodálatos, hogy egyszerre szubjektív, vallomásszerű, és objektív, 
irodalmi körképvázoló. A századeleji orosz irodalmi élet és a költő-
kortársak rövid pontos jellemzését éppen az író elfogulatlanul személyes 
hangja és őszinte vélemény-nyilvánítása teszi művészileg autentikussá. 

Ami a magyar közönség orosz irodalmi tájékozódását illeti, azt – főleg 
a modernek esetében – Sztálin haláláig hallatlanul megnehezítette az ön-
csonkító szovjet irodalompolitika, amely a népi demokráciákban elsősor-
ban a munkaversenyes-osztályharcos-párthű bestsellerek kiadását szor-
galmazta és Tvimofejev ünnepélyesen pöffeteg és kincstári irodalomtör-
ténetén át rontotta az orosz írók hitelét. A Szovjetunióban megjelenő 
gyűjtemények, válogatások alapján mindmáig lehetetlen képet alkotnunk 
arról, kik azok az orosz, ukrán, grúz és egyéb költők, akik életművükkel 
szervesen illeszkednek bele az európai irodalom fejlődésébe, s akikről 
elmondhatjuk, hogy valóban jelentős, vagy éppen zseniális költők voltak. 
Az egyetlen antológia, amely ebben a tekintetben útmutatást adhat, egy 
lengyelre fordított válogatás szovjet költők verseiből, 1957-ben jelent, 
meg, Seweryn Pollak szerkesztésében (Stu trzydziestu poetów) – de még 
ebből is kimaradt egy-két olyan jelentős költő, mint például Gumiljov. 
Paszternák önéletrajzi esszéjének igen nagy érdeme, hogy az író szemé-
lyes véleményén túl, úgy érezzük, megteremti egy általános, objektív ér-
tékítélet lehetőségét; hosszú idő óta elsőízben állítja méltó helyére az első 
világháborút megelőző orosz irodalmi „ezüstkor” költő-nagyjait, s bírálja 
– bírálja és értékeli – a szovjethatalom évei alatt „befutott” és a két hábo-
rú között működő költők jórészét. Többnyire olyanokról beszél, akiket 

                                                           
241 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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személyesen ismert, s különös gyöngédséggel azokról, akikhez baráti 
kapcsolat fűzte. 

A fiatal Paszternák szinte magátólértetődően „művész”-nek indult; ap-
ja ismert festőművész, lakásukban gyakran fordulnak meg írók, zenészek, 
tudósok. Az alkati érzékenységgel és közlési vággyal megáldott fiú hamar 
fejlődik ebben a kulturális melegházban, kora ifjúságában Szkrjabin, a 
zeneszerző hat rá – később a filozófia érdekli; Marburgba utazik, Cohen 
professzor előadásait hallgatja, 1913-ban már rendszeresen ír. Két idő-
sebb költő verseitől érez „megrendülést”. Az egyik Blok, aki a századelő 
orosz ifjúságának olyan élménye lehetett, mint magyar kortársaiknak 
Ady, s a másik Paszternák gyerekkori ismerőse, Rilke. 

A fiatal Paszternákra az idősebbek közül bizonyára hat Bjelij (minden-
kire hatott, pedig mint költő, nem elég jelentős). Paszternákot egyszerre 
vonzzák és taszítják kora irodalmi mozgalmai; nem szereti a futuristák 
„szemtelen hangoskodását”, de nem akar lemaradni, hát velük lármázik. 
Megjegyzendő, hogy Paszternák igen szigorú kritikusa 1940 előtti önma-
gának; különösen fiatalkori verseit szégyenli. „Eredetiségünk, amellyel 
akkoriban annyit dicsekedtünk – a sajátomét is beleértve – teljes és képte-
len összefüggéstelenségünkből, kialakulatlanságunkból fakadt” – írja. 
Ekkor ismerkedik meg Majakovszkijjal, s bár merőben ellentétes egyéni-
ségek, egyidőre mégis összebarátkoznak. Paszternák az önéletrajzi esszé-
ben jóval kritikusabb az első szovjet klasszikussal szemben, mint amilyen 
a harmincas években írt önéletrajzi vázlatában, a modoros és egyenetlen 
Menlevél-ben volt. A Buff-misztérium után Majakovszkijt (utolsó műve, 
a befejezetlen Teli torokból kivételével), mint költőt teljesen elveti; nem 
egészen igazságosan, de lélektani-esztétikai szempontból indokoltan. 
Amilyen csodálattal beszél a fiatal Majakovszkij erejéről és humoráról, 
egyéni varázsáról és nyelvének külvárosias frissességéről, annyira nem 
titkolja csalódását Majakovszkij 1919 utáni és LEF- (Baloldali Irodalmi 
Front) szervező tevékenységét illetően. „Nem láttam értelmét agitátori 
buzgalmának” – mondja, s különösnek tartja, hogy éppen ezt az ön-
nyomorított, ál-Majakovszkijt, ezt a költőileg „nemlétező” Majakovszkijt 
tekintik forradalminak. Az életében oly dinamikus költőt halála után kisa-
játította a rendszer és statikussá merevítette. Ezzel kapcsolatban Paszter-
nák megjegyzi: „Majakovszkijt erőszakkal kezdték terjeszteni, kötelezővé 
tették, mint a krumplit Nagy Katalin cárnő idejében. Ekkor halt meg má-
sodszor. De erről már nem tehetett.” 

A forradalom után egy nagy vetélytársa akadt Majakovszkijnak az 
orosz „olvasók szívében – Szergej Jeszenyin. „Jeszenyin mesének tekin-
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tette az életet” – mondja róla Paszternák, aki talán jobban szereti ezt a 
„mozarti klímájú” paraszti sorból származó költőt, mint Majakovszkijt, de 
szőkébbnek érzi, kevesebbre tartja tehetségét. A két népszerű költő közül 
először Jeszenyin lett öngyilkos (1925-ben), majd 5 évre rá, az öngyilkos-
sága miatt Jeszenyint versben gúnyoló és valósággal „rendreutasító” Ma-
jakovszkij. Paszternák későbbi barátai és ismerősei közül öngyilkosságot 
követett még el Marina Cvetajeva, a grúz költő Jasvili és a lelkifurdalásai 
elől ivásba, majd a másvilágra menekülő Fagyejev. A sztálini tisztogatás 
áldozatai között is volt két, Paszternákhoz közelálló költő: Jasvili barátja, 
az ugyancsak grúz Tician Tabidze és az akméista Oszip Mandelstamm, 
akik éppúgy elpusztultak, mint Pilnyák, Bábel, a lengyel Jasienski, vagy 
az ukrán írók színe-java. „Mert olyanokat éltünk meg, amire – ma sincs 
ige” – ez az illyési szentencia jut eszünkbe, mikor Paszternák feleleveníti 
esszéjében az önkezüktől halottak emlékét. Miután röviden megpróbált 
választ adni az öngyilkosságok lélektani indítékaira, az utolsó fejezetben 
így foglalja össze a terror-korszakról alkotott véleményét: „Erről az időről 
úgy kellene írni, hogy az ember haja az égnek álljon és megálljon a szív-
verése.” 

Cvetajeva története különösen tragikus. Paszternák elragadtatással be-
szél Cvetajeva határtalan „költői erejéről és tisztaságáról”; Blok és 
Annenszkij mellett őt tartja a legigazibb orosz szimbolistának. Cvetajeva 
hosszú időn át emigrációban élt, Prágában, majd Párizsban, s 1939-ben 
családjával együtt visszatért a Szovjetunióba. Paszternák esszéjében csak 
utal az ezt követő tragédiára, de a könyv jegyzeteiből megtudjuk, hogy 
röviddel hazatérte után Cvetajeva férjét, majd lányát is letartóztatták, fia 
pedig a háború első napjaiban elesett. Cvetajeva egyedül maradt egy vi-
déki városkában, ahol még mint mosónő sem kapott munkát. Végső két-
ségbeesésében 1941 augusztus 31-én felakasztotta magát. Erenburg dicsé-
retére legyen mondva, hogy ő volt az első, aki az olvadás idején tanul-
mányt szentelt Cvetajeva emlékének, s a sorok között feltette a kérdést: 
Ki kergette ezt a tiszta, nagyszerű embert öngyilkosságba? 

Paszternák szerencsés csillagzat alatt született. Túlélte a „csisztkát”, túl 
az elreménytelenedés belső válságát, s a háború után magára talált: írni 
kezdte főművét, a Doktor Zsivágót. S íme, „Zsivágó”, teljes lélekkel élő 
lett, szellemi sírjából fényre lépő, csudamód feltámadt Lázár. Körülötte 
két nemzedék pusztult el, természetes, vagy iszonyúan természet-ellenes 
halállal; ő meg csak írta teremtő (s nem igény-kielégítő) szenvedélyből 
fakadó, szép verseit, Goethét fordított és Schillert, Petőfit és 
Shakespearet. 1954-ben megírta ezt az önéletrajzi tanulmányt, de össze-
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gyűjtött verseinek kiadása (ezt vezette volna be az esszé) még elmaradt. 
De Paszternák tud várni, s tudja, hogy a jövő a várni tudóké. Egyszer a 
verseskötet és a Doktor Zsivágó is megjelenik majd a Szovjetunióban. 
Addig meg – várni kell, keresztény-humanista türelemmel, paszternáki 
bölcsességgel és szeretettel. 
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HANÁK TIBOR 

A világnézetek kritikája242 

Ernst TOPITSCH: Vom Ursprung und Ende der Melaphysik. – Eine 
Studie zur Weltanschauungskritik. – Springer-Verlag, Wien 1958. 320 
old. 

 
Ernst Topitsch, a bécsi egyetem professzora a huszas évek szociológiai és 
világnézetkritikai kutatásainak intellektuális aszkétikus szellemében írta 
meg új könyvét, melytől a kiadó mégis azzal a megjegyzéssel próbálta 
magát distanszírozni, hogy a szerző gondolatmenetei „szinte kihívó me-
részséggel térnek el a szokásos nézetektől”. A Nyugat ideológiai egysé-
gének kialakításán fáradozó politikai misszionáriusok és a világnézeti 
üdvösségtanok képviselői Keleten és a szabad világban bizonyára a leg-
szívesebben elkoboztatnák Topitsch művét. A szerző tudatában van an-
nak, hogy a mai világnézeti érzékenység nem kedvez vállalkozásának, 
melyet nem a megdöbbenteni akarás vagy a kötekedő virtuskodás szándé-
ka vezet, hanem egyedül az igazság kutatása, tekintet nélkül a lélektani 
következményekre. Komolysága abból is látszik, hogy 
világnézetkritikájának józan alázattal csak a tudományos kutatás jelen 
fokának megfelelő, jól megalapozott hipotézis rangját kívánja tulajdoní-
tani. Megítélése szerint a Max Weber hasonló irányú kutatásai óta felgyü-
lemlett tudományos részleteredmények nemcsak biztosítják az összefog-
lalás tárgyi előfeltételeit, hanem mintegy követelik a rendszeres áttekin-
tést – függetlenül a politikai és társadalmi kívánatosság szempontjától. 

A könyv alapgondolata egy rég ismert, de ebben a vonatkozásban fő-
ként Ernst Cassirer által kidolgozott megállapításból indul ki: az ember a 
környezetéhez, társaihoz, az eseményekhez elsődlegesen értékelő-
gyakorlati beállítottsággal viszonylik, tehát azt szeretné tudni, hogy mit 
jelentenek számára a dolgok és személyek; mit várhat tőlük; védenek 
vagy támadnak; félni kell-e láttukra vagy örülni? Ezzel az értékelő alap-
magatartással közelít a világ megmagyarázásához is. Az ismeretlent az 
ismert analógiájára igyekszik felfogni, azaz a mindennapi élet gyakorlatá-
nak tapasztalatait használja modellnak a világ megértéséhez. Ezeknek a 
képzeteknek egyik fő csoportja az életfolyamat – születés, növekedés, 
halál – tényéből ered, a másik főcsoport pedig a tervszerű, szándékolt 
(intencionális) akarásból, cselekvésből, valamint ennek normáiból, tár-

                                                           
242 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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gyaiból és termékeiből származik. Ennek alapján tehát biomorf és inten-
cionális modellképzetekről beszélhetünk, s mivel az utóbbiak vagy a tár-
sadalom vagy pedig az emberi alkotás köréből valók, kétfélék lehetnek: 
szociomorf és technomorf jellegűek. A gondolati mintáknak az univer-
zumra való alkalmazása révén többé-kevésbé zárt világkép jön létre, mely 
az egyén és a társadalom életére visszavonatkoztatva különböző funkció-
kat tölt be. Ez az intencionális világkép uralja nemcsak a primitív népek, 
a gyermek, az első városkultúrák, ókori társadalmak gondolatvilágát, ha-
nem a nyugati kultúrkörben létrejött metafizikai rendszereket is. A vele 
ellentétben álló hagyományos bölcseleti rendszerek pedig többnyire ebből 
az ellentétből, az intencionális világkép puszta tagadásából érthetők meg. 
A modern tudomány fejlődése és a társadalmi átalakulások következtében 
ez az értékposztulátumok alapján kialakított intencionális világkép és vele 
negációja is felbomlóban van. 

Topitsch négy részben igazolja tételét. Az első fejezet a primitív népek 
és a történelemelőtti emberek feltehető mítoszaiból eredő gondolati for-
mákkal foglalkozik. A második rész az ókori kultúrák mitológiájának 
fejlődését és hanyatlását ismerteti. Az ősi egyiptomi és mezopotámiai 
vallási képzeteken kezdve végighalad a zsidó, a perzsa, ősindiai, kínai, 
hátsóindiai mítoszok gazdag variációi ellenére mindig visszatérő 
technomorf és szociomorf gondolati modellekhez. Topitsch a kishivatal-
nok szorgalmával és aggályos pontosságával gyűjti össze a nemzetközi 
tudományos kutatások eredményeit, melyek a világnézeti önvédelem 
szempontjai nélkül mutatják be a különböző kozmosz-spekulációkat. A 
„világ születése”, a „Világtojás”, vagy a különböző biszexuális eredetre 
utaló világmagyarázatok biomorf képeinél általánosabban elterjedt az 
intencionális világértelmezés. Egyes mitológiák szerint a nagyisten 
anyagból gyúrja a világot vagy pl. Ilmarinnen kovácsolja az eget. A fejlő-
déssel mindig részletesebb lesz a „világgyártás” technikai részletezése. 
Sokszor ezek a technomorf modellek vegyülnek a társadalmi projekciók-
kal, melyek a világot uralmi- és jogrendszernek fogják fel. A világ ura, a 
király, a kozmokrátor kormányozza az égi és a földi országot. Ő hozza a 
törvényeket, ő tesz igazságot, rangra emel és büntet. A társadalmi fejlő-
déssel rendszerint a „szociokozmikus univerzum” is lépést, tart, differen-
ciálódik. A világképek azonban nemcsak pusztán magyarázó-
kontemplatív funkciót töltenek be, hanem bizonyos elemi életszükségle-
tek kielégítéséhez nyújtanak segítséget, azaz empirikus – pragmatikus – 
szerepük van, sőt etikai-politikai feladatot teljesítenek, pl. államformákat, 
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szociális normákat, törvényeket hivatottak szankcionálni („amint az ég-
ben, úgy a földön is”). 

A könyv filozófiáról szóló, azaz harmadik része képezi a központi té-
mát; terjedelme is ennek megfelelő. A bölcselettörténet vázlata pereg le 
előttünk. Fáradhatatlan fölsorolások, monográfiákra történő utalások 
adathalmaza igazolja, hogy a filozófia évszázadokon át nem mellőzte a 
világ mitikus értelmezését, hanem azokat támadva maga is az intencioná-
lis modelleket használta fel világképének kialakításához. Az első filozó-
fiatörténeti szakaszt Herakleitosz és Parmenidesz zárja le. Herakleitosz az 
intencionális világképet oly következetességgel építi ki, hogy annak belső 
feszültségei napvilágra kerülnek; Parmenidesz pedig szembehelyezkedik 
a létegészről pozitív határozmányokat állító gondolkodókkal és „negatív 
teológiájában” csak azt kutatja, hogy mi nem mondható ki a Létről. A 
görög filozófia második szakaszának impozáns kiteljesedése Arisztotelész 
bölcselete. Nála a makrokozmosz fenséges műalkotás. Oksági elméletét a 
művész és iparos tevékenységének mintájára fogalmazta meg; matéria-
forma-tana, a lét és levés felfogása, a fejlődés magyarázata technomorf 
eredetű, sőt L. Brunschvick még az arisztoteleszi logika által elgondolt 
alany-állítmány viszony mögött is technomorf alapú anyag-forma vi-
szonyt sejt. 

A késő antik filozófiák megmaradnak az elődök által lerakott alapo-
kon. A sztoikus bölcselet engedmények nélküli intencionális világképet 
hirdet, s az utolsó nagy antik bölcseleti rendszert, Plotin tanát is érték-
posztulátumok irányítják. A keresztény bölcselet nem változtatta meg 
döntő módon a hellén és orientális világnézetet, hanem felvette magába 
azokat. Augusztinusz „Civitas Dei” elgondolása nyilvánvalóan a földi 
állam mintájára formálódott; a középkor ,,ordo”-spekulációi értékeszmén 
alapszanak; Arisztotelész befolyása pedig főként technomorf képzetek 
átvételét jelenti. Még oly elvont bölcseleti elméletek is, mint az emberi 
ismeret létrejöttének magyarázata (intellectus possibilis – intellectus 
ágens) valójában az emberi alkotótevékenység példájára készült. A szerző 
különös figyelemmel ismerteti a skolasztikus bölcselet természetjog-
elméleteit. Rámutat a látszólagos bizonyításokra, tautológiákra (mint az 
„appetitus naturális” és a „bonum” definíciója esetében) és az üres gondo-
lati formákra. Anélkül, hogy kívülről hozott, huszadikszázadi nézeteket 
követne, a megérteni akarás szándékával vázolja fel a keresztény világkép 
belső problémáit, melyek lényegében az értékracionalitás és 
értékirracionalitás (a rossz eredete), valamint a gondviselés és szabadság 
kérdése köré csoportosulnak. Az ú.n. „negatív teológia” oldaláról kísértő 
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bírálatok bizonyos feszültséget okoztak a keresztény bölcseletben, mely-
nek feloldását az „analógia entis” tana hivatott feloldani. Ennek értelmé-
ben bizonyos prédikátumok csak analóg értelemben ruházhatók át Istenre. 
Persze itt az a kérdés, hogy a hasonlóság milyen fokáról van szó, hogy a 
„más” értelemben alkalmazott kifejezések mily mértékben mások. Ennek 
meghatározatlansága viszont praktikusnak bizonyult a skolasztikában, 
mert ez oly rugalmasságot engedett meg, hogy kívánságnak és célszerű-
ségnek megfelelően mind a negatív teológia mind az intencionális-
kozmikus teológia pozíciójának eleget lehetett tenni. 

A „Tradíció, ideológia és tudomány” című részben az intencionális-
értékelő világfelfogás felbomlását mutatja be Topitsch professzor. Való-
jában már a középkori nominalizmusban felmerülnek az első kritikai 
szempontok, de évszázadokig tartott, míg tudatosult a ténykijelentések és 
értékítéletek, azaz a lét és érték alapvető különbsége. A fejlődés menetét 
megnehezítette az a körülmény, hogy az újkori bölcselet a skolasztika 
ellenlábasaként lépett fel, pedig maga is a hagyományos kategória-
lerakatból építette fel rendszerét. A kezdődő újkori természettudomány, 
Descartes, Leibniz és Spinoza rendszere vagy a későbbi társadalmi, gaz-
dasági és politikai irodalom „ordre natúréi”, „világtörvény”, „természetes 
vallás” stb. fogalmaiban a hellén és orientális gondolatvilág késői győ-
zelmét láthatjuk. A történelmi materializmus is csupán hangszerelésében 
volt ellenfele a vallásra támaszkodó és vallásokat támogató bölcseletek-
nek, mert maga is dogmává tette az értékracionális történelmi törvényt – 
Isten nélkül. Pozitív érdeme viszont a marxizmusnak a társadalmi önámí-
tás leleplezése, az ideológiakritikai összefoglalás első jelentős kísérlete. 
Ebben a tekintetben D. Hume és Kant lépését toldotta meg eggyel és így 
mindinkább kirajzolódott az értékektől független ténykutatás lehetősége. 
A pozitívizmus, a pragmatizmus, Max Weber és Dilthey körének vizsgá-
latai, majd Pareto, Hans Kelsen, Gomperz és számtalan szaktudomány, 
mint őstörténet, filológia, művészettörténet, néprajz stb. részleteiben is 
fölfedték az intencionális modellképzetek és gondolati formák évezredes 
uralmát, ezek tetszőleges értéktartalommal való kitöltésének lehetőségét, 
tautológiáit, ellentmondásait. 

A felbomló, de ma még nagy motivációs erővel rendelkező intencioná-
lis világkép az egyes világnézetek képviselőit defenzív helyzetbe kény-
szeríti. Rámutatnak az ideálnélküliség társadalmi következményeire, az 
eszmei támasz nélkül élő emberek kétségbeesésére, a nihilizmusra. 
Topitsch minden dramatizálás nélkül felel ezekre a problémákra. Az első, 
amit leszögez, hogy a kutatás elsődleges szempontja az igazság. Ennek 
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alapján kell megoldani a pszichológiai és társadalmi kérdéseket is. Való-
jában a vészkiáltások okozzák a zavart, nem pedig a ténymegállapító tu-
domány. Az emberi fejlődés folyamán nem egy elképzelés, nem egy idea 
vagy eszmerendszer került a pusztán történelmi és esztétikai érdeklődés 
körébe, mégsem történt földindulás. S ha az intencionális világkép telje-
sen le is tűnnék, az ideológiai ruhából kivetkőztetett primőr értékelések 
továbbra is megmaradnának. A világnézet-analízis és az ideológiakritikai 
kutatás tehát nem fest sem vágyálmokat, sem rémeket, hanem valószínű-
nek tartja, hogy a világnézeti vágyálmok és rémképek felbomlása hasonló 
módon történik, mint ahogy eddig történt. Ha ehhez az illúziómentes be-
állítottsághoz, az ismeretekhez igazítjuk az egyén és társadalom érzelmi 
életét, szinte „magától elintéződnek a világnézeti problémák: nem ameny-
nyiben feleletet találnak, hanem amennyiben tárgytalanok lesznek”. 
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BÁN GYÖRGYI 

Joachim Ringelnatz243 

Meghalok, meghalsz, meghal.  
Nagyobb baj, 

Ha egy hordó bor megecetesedik –  
De azt akarjuk mi is, 
Hogy előbb minket is  

Kiigyanak. 
Joachim Ringelnatz 

 
Huszonöt évvel ezelőtt, 1934 egy komor novemberi napján temették el 
Joachim Ringelnatz német költőt. Ahogyan végrendeletében meghagyta, a 
„La Palomá”-t játszották nyitott sírja mellett. A hajós Kuttel Daddeldu, 
polgári nevén Hans Bötticher utolsó útjára indult. Csavargó életének – 
mely egy imbolygó háromárbócosról vezetett a kabaré nem kevésbé 
nyugtalan deszkáira nem egy társa ejtett könnyet utána, hogy azután, szin-
tén a halott kívánságát teljesítve derekas ivásra gyürkőzzék. Ringelnatz 
sem telt be amíg élt sem nőkkel, sem itallal. 

Joachim Ringelnatz 1873-ban született Wurzenban, Lipcse mellett. 
Fölfedezte a bolondok kövét („mely olyan csodálatosan hasonlít a bölcsek 
kövéhez”) – írta Alfréd Polgár a restelkedve rejtett melegség és az annál 
hangosabban beismert szalon-utálat költőjéről. Ez a jellemzés helyes. A 
töprengő, hányt-vetett Joachim Ringelnatz élte különös verseit. 

Tengeren járt mint matróz; partra szállt mint kereskedő, cégtáblafestő, 
dohányárus, Kathi Kobus házi költője a müncheni Simplnél, mint 
warthenburgi Yorck gróf kastélyi könyvtárosa, pincér, vagy hírlapíró. 
Azután egy aknakereső parancsnokának tisztségében ismét visszatért a 
hajós életbe. De amikor a szárazföld honvágya hívta, annak is engedett 
megint: munka nélkül nyomorgott, majd poros irodákban dolgozott, előa-
dott, vagy mint festő kereste kenyerét. 

A Porosz Művészeti Akadémia kiállította „primitív” művészetének bi-
zonyítékait, sőt: egy olajfestményt vásárolt is tőle. 

Hírnevét azonban versei alapozták meg. A „Náthás néger nő imája”, a 
„Kártyázok”, a „Parkban”. Rövidebb munkái közül például ez a kettő: 

HASZTALAN SZERELEM 
Használat előtt egy hím bélyeg  
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Átélt egyszer valami szépet. 
 
Hő szerelemre gerjedett, 
Mert egy hercegnő nyalta meg. 
 
A csókot viszonozni akarta, 
De máris küldték hosszú útra. 
 
Szomorú játék ez az élet:  
Hiába szeretett a bélyeg. 
 
BUMERÁNG 
Volt egyszer egy bumeráng, 
Kicsit hosszú bumeráng, 
Jó messzire elrepült, 
Többé vissza nem került. 
Bumerángra várhat még  
Órákig a közönség. 

A Kuttel Daddeldu, a Tornász Dalok, a varietéknek írt sok költemény 
fontos és kedves darabjai a német irodalomnak. 
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SZAMOSI JÓZSEF 

Jegyzet egy XVIII. századi kéziratoskönyv kiadásához244 
P. Kiss István: Jeruzsálemi Utazás. A bevezetést és a jegyzeteket írta 
Pásztor Lajos. Róma, 1958. Anonymus Kiadó. 

 
A szellem fejlődése nem egyenletes: nagy erőfeszítések, nekirugaszkodá-
sok után szükségszerűen következik a megnyugvás, az ellankadás idősza-
ka. Ez azonban nem okvetlenül „hanyatlás”, talán csak pihenési, érési 
periódus, erőgyűjtés egy következő lendületvételre. Irodalomtörténetünk-
ben a tizennyolcadik század első kétharmadát Toldy Ferenc óta a „hanyat-
lás” –, mi több „a szellemi tespedés” korának szokás nevezni. E korszak 
szellemi arculata azonban, érzésünk szerint, nem olyan reménytelenül 
sivár, mint azt a rányomott címke alapján gondolhatnánk. Az a kérdés, 
milyen értékeket tartunk elsődlegeseknek, fontosaknak, milyen nézőpont-
ra, mondjuk divatosabban: milyen alapállásra helyezkedünk. A magyar 
nyelv szempontjából például (a nyelv végre is az irodalom anyaga!) 
mindjárt vigasztalóbb a kép. Mikes Kelemen és talán Faludi is hasonlítha-
tatlanul szebb, élvezetesebb, gyökeresebb magyarsággal írt a „hanyatlás 
korában”, mint az utánuk következő „szellemi megújhodás” korának 
bármelyik írója. 

A tizennyolcadik század különben is a magyar szellem történetének bi-
zonyos fokig elhanyagolt, nem eléggé intenzíven megmunkált területe. 
Aki jól beleás a mélybe, még mindig értékes kincsekre bukkanhat. A 
gyöngyösi Ferences Kolostor könyvtárában 120 éven át őriztek egy kéz-
iratos könyvet, amíg a tudományos világ egyáltalán hírt kapott felőle. A 
„felfedezés” azonban, úgy látszik, visszhang nélkül maradt, a régi kódex-
formájú könyv továbbra is fellapozatlanul hevert a kolostor könyvtárában. 
A félezer oldal terjedelmű kéziratos könyv Páter Kiss István magyar fe-
rences 1766–68-ban megtett szentföldi útjáról szól. Hogy végre most, 
megírása után másfél évszázaddal nyomtatásban is napvilágra került, ol-
vashatjuk és ismerjük, az Pásztor Lajosnak, a Vatikáni Levéltárban dol-
gozó tudós történésznek az érdeme. A kiadást Pásztor Lajos a filológus 
felkészültségével és körültekintésével készítette sajtó alá. Többéves kuta-
tó munkásságának, valamint szövegkritikai vizsgálatainak eredményéről a 
könyv bevezető tanulmánya ad számot. Mindenekelőtt Kiss István életét 
tárgyalja, kiegészítve a gyér életrajzi adatokat, azután tisztázza a kézirat 
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keletkezésének idejét és körülményeit, hosszasan foglalkozik a szerző 
egyéniségével, a mű formai és tartalmi jellegével, végül a kiadás techni-
kai szempontjairól tájékoztat, A bíráló csak az elismerés hangján szólhat 
Pásztor Lajos példás munkájáról s a továbbiakban nem is tesz mást, csu-
pán az általa is felvetett gondolatokat folytatja s néhány jegyzetével az 
olvasó érdeklődését igyekszik fölkelteni Kiss István könyve iránt. 

Páter Kiss István kétszer indult hosszabb külföldi útra. Elsőízben ti-
zenhét éves korában, 1750-ben Rómában járt. ,,Pestről indulván –  írja – 
három holnapok alatt gyalog és többnyire mesztéláb szerentsés pállya-
futással oda és visszatérve elvégzettem.” Második útja 1766-ban, tehát 
harminchárom éves korában a Szentföldre vezetett. Erről az útjáról napló-
szerű feljegyzéseket készített „deákul írva”, de később szükségesnek vélte 
naplóját „magyar haza nyelvére” fordítani. Mint igazi szentéletű szerze-
tes, könyvét sem másvégre, „hanem egyedöl az Isten dicsösségére” írta, 
de közelebbi, gyakorlatibb célt is kívánt szolgálni: amiket láttunk, hallot-
tunk, tapasztaltunk, tanultunk a szent helyeken, azokat magyar hazánk-
ban, a mi édes nemzetünkkel közölhessük mind szóval, mind írással. 
Ugyanez a nyomós és hasznos ok indított arra, hogy amit először deák 
nyelven írtam, utazásom felöl kibocsátottam, azokat magyar haza nyelvén 
is írásban foglallyam, hogy legalább a csendessen balítéllet nélkül olva-
sóknak ... lelki javokra s hasznokra lehessek”. Útikönyvéből egy szent 
alázattal eltelt, hazájához, „nemes jász nemzetéhez” ragaszkodó embert 
ismerünk meg, aki sohasem elégedetlen sorsával, nem zúgolódik, hanem 
örömmel viseli szenvedéseit, hiszen földi élete csak arra való, hogy elő-
készítse lelke üdvösségét. Az idegen tájakat a magyar gazdaember sze-
mével nézi, a dús gabonaföldek, gazdag gyümölcsösök – a „hasznos és 
kövér föld” – gyönyörködtetik leginkább. „Itt tanulhatnának némelly ma-
gyarok!” „Vajha Magyarországon is...” – ilyesfajta kitételekkel sűrűn 
találkozunk. 

Páter Kiss Istvánt nem kíváncsiság, vagy utazási láz, megcsak nem is a 
tanulnivágyás vitte külföldre. Hajlama szerint sem volt vándor. Mert az 
igazi vándor nyughatatlan, ha elérte célját, máris új tájak, ismeretlen vilá-
gok húzzák maguk felé. Kiss István zarándok. Az ő szívét egyetlen „tű-
zessen lángolló kívánság töltötte el: keresni az Istent és az ő országát. 
Útjának is egyetlen célja van: elérni a Szentföldet, melyet „maga az Úr 
Jézus szentséges lábaival tapodott. De ez a mezítlábas jámbor barát nem 
hiába járt kelt a világban. Útközben azért mindent megfigyelt és élménye-
it, benyomásait közvetlen hangon, spontán őszinteséggel feljegyezte nap-
lójába. „Együgyű író tollát” gyakran, szinte unalomig emlegeti, római 
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tartózkodásáról csak futólag beszél, mert úgymond: „Rómának ditséretére 
ne induly te, gyenge író tollam, hanem inkább tompully meg, mert erőt-
len, elégtelen vagy arrul írást adni”. Az efféle szerénykedések mellett 
azonban néha elszólja magát: „kedvem vagyon író tollamat tentában 
bémártogatni, azt forgatni, betűimet formálgatni”. Látszik, hogy könnye-
dén írt, az írásban kedvét lelte, sokszor alig tud gátat vetni a pennájából 
folyó betűáradatnak. 

Jóllehet irodalmi ambíciók nem sarkallták, s hiányzott belőle az írói 
öntudat is, az írott betű hatalmával tisztában volt. Könyvének nemcsak 
„kibocsátását” tartotta szükségesnek, fontosnak látszott előtte az is, hogy 
írását minél többen forgassák is. Ezért fordította magyarra az eredetileg 
deákul írt naplót. Szavahihetőségének – középkori krónikaírókhoz hason-
lóan – igyekszik minél nagyobb nyomatékot adni. Néha azzal, hogy tekin-
télyes kútfőkre hivatkozik, gyakrabban annak hangsúlyozásával, hogy 
saját élményei, „tapasztalás szerént” írogat. „Én amint hallam, ide úgy 
írám; a dolgot nem vitatom, a vékony hajszálat nem hasígatom, az kákán 
a tsomót nem vizsgálom; légyen úgy vagy nem, abban nintsen semmi 
károm”. 

Páter Kiss Istvánt – úgy hisszük – tisztes hely illeti meg a magyar me-
moár-irodalomban. Naplója nem pusztán útirajz, hanem rövid önéletírás 
is. Abban azonban minden memoár-írótól különbözik, hogy a személyét 
nem állítja középpontba, ellenkezőleg, ha lehet teljesen háttérben marad. 
Inkább a középkori krónikások és legenda-írók rokona. Az életrajzírók 
legsajátabb tulajdonsága: az önszeretet meg éppenséggel hiányzik írásá-
ból. Ő a tárgyát szereti s önmagáról legfeljebb azért beszél, hogy szavait 
az élmény hitelével támassza alá. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha írói rangban – kortársai kö-
zé állítva Kiss Istvánt – az emlékíró Teleki József mellé helyezzük. Nem 
olyan nagyműveltségű, színes és gazdag egyéniség ugyan, mint a nyugati 
országokat járó, Voltairet és Rousseaut meglátogató erdélyi protestáns 
főúr, látóköre is sokkalta szűkebb, viszont nyelv és stílus tekintetében 
kétségkívül Kiss Istváné az elsőbbség. Stílusának gördülékenysége, képe-
inek, hasonlatainak gazdagsága, eredeti szóalkotásai, mindig találó, pom-
pás jelzői méltán gyönyörködtetik az olvasót. Mennyi árnyalattal tudja 
kifejezni ugyanazt a cselekvést: íme találomra az „útnak indultunk” né-
hány változata: útnak ereszkedtünk – Nyitra felé léptettünk – Galgótznak 
kormányoztuk tengelyinket – a Széchenyi klastromba bévonakodtunk – 
útnak mozdultunk – idein reggel útra vonódtunk – fordítánk utunkat is-
mét. ... stb. 
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Mondatszerkesztése általában világos, magyaros, bár gyakran találko-
zunk körmondatos latin szerkezetekkel (az a meglepő, hogy nem gyak-
rabban! ne feledjük: a napló először latin nyelven íródott). Nyelvezetének 
Pázmány nyilvánvaló hatásán kívül igazi táplálója a népnyelv, onnan kap 
erőt, üdítő színeket, ős zamatot. Hadd álljon itt jellemzésül három kis 
idézet: 

„Ihol meghomályosodott a keresztény világnak villámló fényes szeme, 
és hamuban, porban boríttatott régi bokros öröme ...” 

„Lásd füstös elméjű, tevebőrrel béllett lelkiüsmeretű, kevély életű, 
hogy nem helyes a sütnivalód ... De mintha szívedbe volnék, még ezen 
rövid méltatlan intő írásomat is csúfságra magyarázod, holott a Te lelke-
dért írtam ...” 

„Engedelmet kérek az jámbor asszonyoktól, mert megvallom, sok 
ezeren fénylenek szép jóságos cselekedetekkel, de ellenben több ezeren 
füstösködnek fortélyos, álnokos, alakos, ravasz, hízelkedő, képmutató, 
tündérkedő, nyelveskedő, csalfa cselekedetekkel.” 

Mindig élvezetes az írása, amikor nem olvasmányokat tükröz, nem 
igazodik „forrásokhoz”, hanem csupáncsak önmagából merít, és friss be-
nyomásait, gondolatait tolmácsolja. Van szelíd humora és szigorú kritikai 
hangja, tud csodálkozni, ahol érdemes csodálkozni, szívesen halmozza a 
dicsérő vagy éppen szidalmazó jelzőket, kinek kinek érdeme szerint, az 
elbeszélő, szárazabb leírások között valóban költői ihletésű imádságokat 
és elmélkedéseket találunk. 

Amikor Páter Kiss István Szentföldi Útinaplóját írogatta, a magyar 
szellem a „megújhodás” korát élte és már megkezdődtek a nyelvújítási 
harc előcsatározásai. Az a minden ízében, eresztékében magyar, népi ha-
tásokat magába szívott, érzékletes, „velős” nyelv (Károli Gáspár, Páz-
mány, Mikes Kelemen) – régi prózánk romlatlan nyelve – úgy látszik, 
Páter Kiss István naplójában szólal meg utoljára a tizennyolcadik század 
alkonyán. A megújhodás új eszméket, új irodalmi ízlést és szükségképen 
új nyelvet teremtett. 

(Zárójelben annyit még, hogy Pásztor Lajos munkája, amelyet annyi 
körültekintéssel és érezhetően sok szeretettel végzett, jóval igényesebb, 
ízlésesebb külső megjelenési formát érdemelt volna. A lakk-fényű karton-
fedőlap, zöldes alapra nyomott piros betűivel s a jellegtelen tipográfiával 
bizony méltatlan nemcsak e jeles munkához, de a római kiadóhoz is.) 
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BIKICH MÁRIA 
Ars Hungarica245 
Az elmúlt másfél évben öt kitűnően szép kiállítású könyv érkezett szer-
kesztőségünkbe. A három német- és két angolnyelvű kiadvány szerzői 
magyarok és a kiadó, az Ars Hungarica is magyar vállalkozás. Az első 
idegennyelvű emigráns könyvkiadót Molnár György, a budapesti Magyar 
Téka volt tulajdonosa alapította, aki 1957 eleje óta Bécsben él Az első 
kiadványon, amely 1958 elején jelent meg, még érződik a sietség, Az 
„Unterwegs” című kötet az akkoriban Ausztriában élő menekült magyar 
írók és újságírók – összesen tizennégy szerző – antológiája. Mint a leg-
több ilyen jellegű kiadvány, ez az antológia is különböző értékű írásokat 
tartalmaz. A válogatást nem szigorú szerkesztő elvek, hanem jobbam az 
akkori helyi adottságok indokolták. A kiadó legfőbb törekvése nyílván az 
volt, hogy minél több Ausztriában élő írótársának megadja a bemutatko-
zás lehetőségét. A németnyelvű olvasóközönség értékelte ezt a szándékot: 
a könyv hónapok alatt elkelt. A második kiadvány Molnár György napló-
ja, a „Tagebuch in der Aktentasche” Az író nem akar nagyképű lenni, 
nem vesz magára hősi pózt. Ésszerűen és őszintén beszél a legmegrázóbb 
emberi élményekről is. A napló első bejegyzése 1957 július 3-án, az utol-
só november 23-án kelt. Legfontosabb mondanivalója nem a forradalom, 
hanem az emigráns beilleszkedése új környezetébe. Szelíd humorral be-
szél a segélyszervek munkájáról, a konzulátusi tisztviselők magatartásá-
ról, de mindvégig megőrzi tárgyilagosságát és ott, ahol megteheti, öröm-
mel méltatja az emberi segítőkészség szép példáit. Nem rejti véka alá né-
hány ügyeskedő emigráns üzelmeit sem. Molnár György politikai meg-
jegyzéseiből pedig az derül ki, hogy az elmúlt ötven év magyar történel-
mét is elfogultság nélkül ítéli meg; nem szépíti a két háború között fasiz-
mussá fajult félfeudális társadalmi rendszert, de nem ad menlevelet azok-
nak a kommunistáknak sem, akiket nemcsak Rákosi kiszolgálásában, ha-
nem az ellene való lázadásban is az opportunizmus vezetett. Az ilyen ro-
konszenvesen tárgyilagos, emberi írás könnyen férkőzik az idegen olvasó 
szívéhez. Legalább is erre vall, hogy a „Tagebuch in der Aktentasche” 
eddig két kiadásban tízezer példányban kelt el. 

Az Ars Hungarica első angolnyelvű kiadványa a „The People of Kos-
suth” című könyv. Simányi Tibor egyszerű eszközökkel, szinte riportsze-
rűen mondja el a magyar történelem néhány fontosabb fordulatát a kalan-

                                                           
245 Megjelent az Új Látóhatár 1959. évfolyam 6. számában. 
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dozások korától az októberi forradalom leveréséig. Ez a könnyen olvasha-
tó könyv könnyen hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyugati olvasó 
érdeklődéset fölkeltse az oly sokszor magara hagyott magyarság küzdel-
mei iránt. 

Ez az emigráns vállalkozás minden külső támogatás nélkül jött létre. 
Nem akarjuk azt állítani, hogy már nincs is mit fejlődnie, – a megjelente-
tett művek értéke olykor egyenetlen –, de már eddigi eredményei is több 
mint biztatóak. Mint idegennyelvű magyar kiadóra nagy feladat vár a ma-
gyar irodalom külföldi népszerűsítésében. 
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BIKICH GÁBOR 
Könyvekről, kritikáról246 
Bírálat írásába azzal fogni, hogy nem szeretünk bírálatot írni: hiú szen-
velgés. Ha nem szeretünk, ne is írjunk: ha meg írunk, szeressük írni. Nem 
is hozhatok fel védelmemre egyebet, mint a közönséges bűnözők – a kö-
zönséges szót csak a szokás nevében, hiszen az írásnál közönségesebb 
bűn aligha van – akik ellenállhatatlan lelki kényszerükre hivatkoznak. 
Hadd mondjam hát el, – részint mentségül, amiért e szerény kritikai meg-
jegyzéseket oly régóta ígérgetem, részint abban a reményben, hogy így 
talán kibeszélhetem magamból idegenkedésemet – hogy kedvem ellenére 
állok kötélnek. 

Én nem hiszek a bírálatban. Az még hagyján, hiszen más emberi tevé-
kenységtől nem különböztetné meg, hogy indítékai ritkán tisztesek. Na-
gyobb baj az, hogy haszna sincs. Egy mű vagy van, vagy nincs. Minek a 
sok beszéd? Ha olvasmányaink megfogannak és kivirágoznak bennünk; 
ha meggyőződéssel és szeretettel elköltött táplálék gyanánt vérünkké lé-
nyegülnek, vagy szerelemben magunkhoz vont testként vegyülnek el ve-
lünk; ha nem érhetjük be többé annyival, hogy az ajándék létünk csendjé-
ben épüljön tovább, hanem ujjonganunk és ünnepelnünk kell: akkor igen, 
akkor miért ne írjunk akár könyvekről is? Az irodalom élet, nem írott be-
tű. Sokféle teherrel nyomorított, el-elaléló napjaimból ugyan erre az életre 
is ritkán telik. Félbe-szerbe maradt például két lelkendező jegyzetem, az 
egyik Bernáth Aurél királyi ajándékáról, az „Így éltünk Pannóniában” 
verőfényben tündöklő első kötetéről, – bár elkészülne a többi is! – a má-
sik pedig Füst Milán könnyek közt csillogó, bölcs és varázslatos remek-
művéről, a Feleségem Történetéről. 

Ámde hiába szeretnék áradozni, ha inkább az irodalmi kritikának ne-
vezett kitanítósdit kérik számon szegény fejemtől. Pedig mi haszna? He-
mingway, arra a kérdésre, hogy írt-e már bírálatot, így felelt: nem voltam 
én nagyképű sosem. És csakugyan, van-e kritika nagyképűség nélkül? 
„Nézzétek, minő okos vagyok! Hogy tapintok rá mindennek az elevenére, 
milyen rajtakaphatatlanul és mégis milyen kivédhetetlenül helyezem el 
hasznos bókjaimat és gáncsaimat! Aztán hány idevágó művet tudok idéz-
ni és milyen hasonlíthatatlan csínnal döföm le írnok társamat! Tapsolja-
tok, hiszen csurog a vére.” S a közönség – már mint a közvetlenül érintett 
irigyei, mert ugyan ki más olvasna kritikát? – tapsol is, mivelhogy a véres 
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tollak s az egymás nyakát szorongató írók látványa jó mulatság. Hanem, 
ha valóban írótársaink és az irodalom hasznát áhítjuk, kifogásainkat miért 
nem az érdekeltekkel közöljük levélben? 

Válasz persze, mint mindenre, erre is van. A leggonoszabb La Roche-
foucauld szavát tódítja: ha inkább hibáinkról beszélünk, semhogy hallgas-
sunk magunkról, embertársaink nyilvános rosszindulatát is szívesebben 
fogadjuk nyilvános közönyüknél. Még hasznot is húzhatunk belőle: a 
rosszalló bírálat csakolyan hírverés akár a jó, sőt, a kipellengérezett 
könyv olykor kelendőbb, mint a földicsért. 

De a közízlés védelmezőivé is kikiálthatjuk magunkat. A közrebocsá-
tott művet írója már ha akarná sem tudná visszavonni. A hiba pedig hibát 
szül, a káromlás fülbemászóbb az imánál. A rossz rímek is ragadósabbak, 
mint a jók, mert földerítik a rossz költők szívét: rosszabbul én se rímelek, 
mit tartóztassam magam? Ez könyvet írt, ez kiadta, ez megvette, ez meg-
dicsérte. Hát dicsőséget nekem és alacsony mércét, hadd ugróm át. 

S ha van az emigrációban nekibátorodott dilettáns, mindig akad kriti-
kus is hozzá, hogy megkoszorúzza, néha még szemfüles kijáró ügyvéd is, 
hogy díjat szerezzen neki és befolyásos barát, hogy külföldi enciklopédi-
ák türelmes lapjain Petőfi és Arany mellé segítse. (Lásd a Budapesten 
megjelenő „Nagyvilág” erre vonatkozó kitűnő cikkét.) 

Hadd hívjam fel arra a különös jelenségre a figyelmet, hogy a bírálat 
műfaja a mi viszonylag nagyobb szabadságunkban kevésbé virágzik, mint 
odahaza. Bátran kimondhatom e szót, hisz rám is visszahull. Nem az hi-
bádzik, hogy nem minden fontosabb kiadványt bírálunk el azonnal, rend-
szeresen. Ahhoz – hiszen nemcsak a magyar irodalom otthoni és külföldi 
termését, hanem a világirodalom könyv-kazlait is be kéne takarítanunk – 
még akkor sem volnánk elegen, ha java erőnket nem kenyérkeresetre köl-
tenénk. Amíg valamiről nem írunk, semmi baj sincs. Az már azonban 
öreg hiba, hogy kritikai dolgozataink között csakoly ritka a gondos, elem-
ző bírálat, mint a tudományos igényű, hosszabb lélekzetű tanulmány. 

Egyik oka ennek nyilván az, hogy a magyar irodalom a forradalom 
után is otthon maradt. A külföldre szakadt fiatalok, joggal, többnyire ma-
gukkal vannak még elfoglalva, – az idősebbek már magukkal is alig: 
megereszkedett izmokkal elegyednek a felhígult szabad versenybe. Az 
olvasó is kevés és messze van; az irodalmi közvélemény nem eléggé ele-
ven ahhoz, hogy íróink közvetlenül érezzék azt a halálos veszedelmet, 
amelyet akár egyetlen henye mondat is a fejükre hozhat. Innen, hogy bát-
rabban hitványak is: a polgári képmutatás – van persze szocialista is – az 
emigrációban elképesztő méreteket öltött. Ez a kritika terén sokszor a 
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kezdetleges művekkel szemben tanúsított helytelen tapintatban mutatko-
zik. Pedig hát ki legyen őszinte, ha nem az, aki, cégére szerint, a szólás 
szabadságáért mondott le az édes honi földről? 

E dörgedelmes vádakat nem akarom nevekkel és idézetekkel bizonyí-
tani. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Magam, ha erőm engedi, azzal 
igyekszem majd eddigi mulasztásaimat helyre ütni, hogy e könyvekről 
kezdett rovatot rendszeresen folytatom. 

Talán lesz haszna is. Mert – és ez a harmadik felelet arra, hogy a bírá-
lat minek akadhat élni és írni vágyó, akit lelkesít és palléroz majd az a 
tudat, hogy mondatait valaki, el-eltűnődve rajtuk, türelemmel forgatja a 
nyelvén; gyarló eszén és halandó szívén próbálja ki és rövid életét velük 
mulatja. 

* 
Ha már így belémelegedtem a bírálat bírálatába, néhány szavam lenne 

még azokról az írásokról, amelyek Márai Sándor naplójáról láttak napvi-
lágot.247 Ez ugyan könnyű műfaj, a késedelmes kritikus jutalomjátéka, de 
dörgedelmeim egy részéhez magyarázatul szolgálhat. Még azt sem vetheti 
senki a szememre, hogy szántszándékkal az emigrációt leginkább befeke-
títő példát választom: Márai könyvéről idekünn is három figyelemre mél-
tó írás jelent meg. 

Esterházy Mária tanulmányát, ezt a kritikai rutin kórjegyeivel nem 
fertezett tűnődést folyóiratunk nemcsak azért közölte, hogy egy jó írót 
mutasson be, hanem mert a ,,Találkozás Márai Sándorral” arra is válaszol, 
hogy miképpen ítéli meg Márait a harmincadik évén túljutott nemzedék-
nek az az elenyészően csekély rétege, amelyre a polgári írásművészet e 
hanyatló hirdetője tizenöt-húsz éve még hatott. Ez a válasz pedig nemcsak 
negatív értelemben biztató, vagyis abban, hogy Esterházy Mária tapinta-
tosan, de határozottan megállapítja Márai kudarcát: hanem az élet értel-
mében is: abban, hogy a romlékony és mindent elrontó tenyészet a rossz-
ból viszont jót sarjaszthat olykor; Márai modora például egy róla szóló 
tanulmányban valódi gondolatokkal, hittel és iróniával telítve mintegy 
szebb létre kél. 

Márton László az „Eszmélet” második számában beszél Márai naplójá-
ról. Inkább szellemes, mint alapos, de hát ő is naplót ír, olvasmányi naplót 
és a maga szemszögéből egyébként is igaza van: az ő generációjának Má-
rai már nem lehetett, élménye. Legérdekesebb gondolata a Lukács 

                                                           
247 Márai Sándor: Napló. Occidental Press. Washington, 1958. 
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György – Márai Sándor párhuzam; kár, hogy nem elemezte bővebben a 
polgári dekadencia Moszkvába vagy Amerikába emigráló válfajait. 

A „Katolikus Szemlé”-ben Várady Imre intézte el Márait, lendületes 
kárörömmel, mint egy végre keze ügyébe került nemesebb vadat. Hétköz-
napokon ugyanis nyomorúságos fércművek magasztalásával foglalkozik. 
Márai naplójáról közölt gondolataival nagyjából egyet érthetünk. Azzal 
korántsem, hogy hiányzik belőle a kellő tisztelet és keresztény megrendü-
lés egy valaha többre hivatott író betegágyánál. Mert Márai súlyosan be-
teg: az ő sebéhez mérhető sértődést külső trauma nem, csak mély, belső 
meghasonlás okozhat; aki úgy ír mint ő, az nem a világgal elégedetlen, 
hanem önmagával. De hát tárgyilagos részvét nem támadhat az olyan kri-
tikusban, akiből vagy az arányérzék, vagy a becsület hiányzik. Annak 
ugyanis, aki már több Kisjókai Erzsébetet ütött íróvá, Márai legrosszabb 
könyvéről is lehetne egy jó szava. 

Mindezt pedig főleg azért bocsátottam, előre, hogy Sükösd Mihálynak 
a budapesti „Valóság” című folyóirat ezidei negyedik számában megje-
lent tanulmányát kellőképpen megdicsérhessem. „Egy magatartás széthul-
lása” – ez a bírálat címe és Márai széthullásáról valóban pontos, alapos 
kórképet ad. Lehangolt szavai mögül mégse káröröm, hanem inkább oly 
részvét könnye csillan, mely mindannyiunkért lehet. „Az emigrációs lét – 
írja egy kissé általánosítva – hullámtalan állóvízzé posványul”. 

Miért Sükösd Mihálynak kellett ezt a tanulmányt megírnia? Mi ma-
gunk nem merünk szembenézni a valósággal, ha egy menekült írótársunk 
fájdalmasan üres arcából mered ránk? E széthullás kórokozóit nekünk 
kellett volna fölkutatnunk. Mert mi azt is megemlíthettük volna, hogy az 
emigráció nem végez azzal, aki otthon sem korlátokba kapaszkodott. A 
mi sorsunk elesettség. De azt, aki estében is tanul, igazán elgáncsolni le-
hetetlen. Az emigráns írónak is megvannak a maga pezsdítő, ébren és 
életben tartó feladatai. 

* 
E bő lére eresztett kevés húst bocsássa meg az esetleges olvasó. A pa-

pír elfogyott a tollam alól, most már nem segíthetek. De a jég talán meg-
tört bennem: legközelebb Gömöri György, Sulyok Vince és Kannás Ala-
jos verseskötetéről meg Herceg János „Ég és Föld” című kitűnő regényé-
ről okvetlenül írok, ha nyolcvan oldalunkból telik, Cs. Szabó László köl-
teményeiről is.  
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1950 novemberében Svájcban alapították meg a magyar emigráció népi szár-
nyához tartozó fiatalok a Látóhatár című folyóiratot.  

A lap fejlécére azt írták: irodalmi és politikai folyóirat. A kezdetektől fog-
va szándékukban állt megőrizni – politikai céljaik bemutatása és fejlesztése 
mellett – a magyar nyelv és kultúra külföldön született értékeit. Már az első 
számokban is közöltek a nyugatra kényszerült íróktól elbeszéléseket, költe-
ményeket, illetve kritikákat a nyugaton megjelent magyar nyelvű könyvekről, 
alkotásokról.  

Kiadványunk a folyóirat kritikai rovatának írásait gyűjtötte egybe négy 
kötetben, évtizedenkénti bontásban. Az egyes írásokat időrendi sorrendben 
közöljük, minden alkalommal megjelenítve, hogy melyik lapszámban került 
közlésre. Bár ezek a kritikák elsősorban a művekről szóltak, kötetünkben a 
szerzők nevét helyeztük első helyre, kifejezve azt a megbecsülést, mely mun-
kásságuk érdemét is jelzi. Ezeknek a filoszoknak szorgalma nélkül ma keve-
sebbet tudnánk a magyar emigráció irodalmáról. Borbándi Gyula, Cs. Szabó 
László, Szabó Zoltán, Hanák Tibor és még lehetne a neveket sorolni, kitar-
tóan, értő és elkötelezett objektivitással mutatták be a műveket, hangsúlyozva 
előnyeiket, felvetve hiányosságaikat. Ezekből a kritikákból megismerhető a 
mű, de kibontakozik egy sajátos értékelő-értelmező stílus is. A nyugaton élő 
szerzők ugyanis nemcsak a külföldön megjelent alkotásokat elemezték, ha-
nem hangsúlyozottan a Magyarországon megjelent műveket is bemutatták. 
Az egyetemes magyar irodalom bontakozik ki a folyóirat hasábjain, melyre 
egyetlen magyar nyelven megjelenő lap sem vállalkozott ebben a negyven év-
ben.  

Bizton állíthatjuk, hogy ezek a gyűjteményes kötetek áttekintik és repre-
zentálják a magyar műkritika negyven éves történetét. Nélkülözhetetlen for-
rás mindenki számára, aki a magyar kultúra iránt érdeklődik. 
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